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El Debat Juvenil és la revista trimestral 
del Consell Nacional de la Joventut de 
Catalunya (CNJC), plataforma no go-
vernamental 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 Juve-
nil és la veu del moviment associatiu 
juvenil. Més de 150.000 joves catalans 
i catalanes estan associats i participen 
en alguna de les entitats membres del 
Consell.
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T eniu a les mans el número 89 del debat juvenil. 
Mesos enrere havíem planificat que aquest número 
fos un monogràfic del 30è aniversari del CNJC, que 

ajudaria a la reflexió i a l’escalfament de motors per a un 
aniversari que ja tenim a les portes. Els nostres plans van anar 
minvant a mesura que els esdeveniments se succeïen i la 
crisi econòmica o desacceleració, com deien els nostres 
polítics, s’intensificava. Un espai de reflexió com és el 
debat juvenil no podia quedar al marge d’un fet 
global d’aquesta magnitud, que ja ha fet créixer 
en més d’un 50% l’atur juvenil al nostre país del 
començament d’any ençà. En aquest número, la 
veu del moviment associatiu juvenil vol analitzar 
aquesta etapa i donar eines per a la reflexió 
sobre quin està sent o serà, en un futur no 
gaire llunyà, el paper del jovent davant la 
crisi econòmica. 

Hem demanat a les entitats que siguin 
elles mateixes les que expliquin quin cre-
uen que serà el rol que caldrà desenvolupar 
i que valorin les primeres manifestacions 
d’una crisi que tot apunta, com diuen els 
experts, que farà que el país entri en reces-
sió i, en conseqüència, augmentin les difi-
cultats econòmiques. I als joves només ens 
faltava això! Durant els últims anys la nos-
tra emancipació s’ha vist negada pels preus 
prohibitius dels habitatges, que no han pa-
rat de pujar, i per la precarietat d’uns sous, 
en els millors casos, mileuristes. Ara, amb 
aquest nou escenari, amb la bombolla des-
inflant-se, el panorama encara és més de-
solador. Un de cada quatre joves té por de 
perdre la feina durant els propers mesos 
i els crèdits bancaris s’han restringit, cosa 
que ens dificulta, encara més, l’accés a un 
habitatge digne. 

Davant de tot això, com hem de reacci-
onar? Com hem d’afrontar els i les joves 
aquesta nova, desconeguda i preocupant 
etapa? I les entitats juvenils, quin paper 
hem de tenir? A poc a poc, aquests inter-
rogants s’esvairan. El que tenim clar a dia 
d’avui és que els joves no ens podem que-

Joves i crisi econòmica 
dar immòbils observant el que ens cau al damunt. No hem 
de ser simples espectadors passius. Les entitats juvenils tenim 
la responsabilitat social de ser propositius. Sí, també davant 
una crisi d’aquesta magnitud. Hem de ser capaços de generar 
propostes que alleugereixin el dia a dia de la crisi i les conse-
qüències que aquesta pugui implícitament portar. Des d’aquí 
demanem als nostres polítics que no vulguin liderar aquesta 
situació sols, sinó que comptin amb la societat civil i tots 
els agents implicats a fi de dissenyar i aplicar les mesures 
que siguin necessàries.

Agnès Russiñol 

Presidenta del CNJC

agnes.russinol@cnjc.cat

EDITORIAL
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“I tu… Què fas? Vine al cau/esplai!” és el 
lema que s’ha pogut veure en les darre-
res setmanes en un anunci publicitari a 
multitud de periòdics. Aquesta acció for-
ma part de la campanya impulsada pel 
Departament d’Acció Social i Ciutadania 
de la Generalitat per a fomentar l’associ-
acionisme juvenil d’educació en el lleure. 
D’una banda, es vol promoure la parti-
cipació d’infants i joves en les activitats 
que organitzen les entitats i, d’una altra, 
reconèixer socialment la tasca educativa i 
de cohesió social que duu a terme aques-
ta xarxa associativa.

El Departament preveu que un total de 
100.000 nois i noies i uns 20.000 moni-
tors/es participen en les activitats orga-
nitzades pels 1.300 caus, esplais i casals 

de Catalunya. I és que, després del món 
de l’esport, aquest és el sector associa-
tiu en què la gent jove participa més ac-
tivament.

La campanya es va presentar a finals de 
setembre i hi van ser presents el Con-
sell Nacional de la Joventut de Catalunya 
–amb la seva presidenta, Agnès Russiñol- 
i les cinc grans federacions d’entitats ju-
venils d’educació en el lleure. A més de 
l’anunci, el Departament ha habilitat una 
base de dades per cercar i consultar la in-
formació sobre totes les associacions ju-
venils d’educació en el lleure de Catalunya 
www.gencat.cat/joventut, s’han envi-
at cartes a 260.000 famílies, s’han editat 
díptics i adhesius i s’han emès espots te-
levisius del servei 012.

20.000 euros repartits en cinc guardons de 4.000. Aquesta 
és la dotació dels Premis d’Educació en el Lleure que convo-
ca la Fundació Lluís Carulla per cinquè any. La convocatòria, 
que compta amb el suport del Consell Nacional de la Joven-
tut de Catalunya (CNJC) i la Secretaria de Joventut, vol servir 
per a promoure projectes i reconèixer i difondre experiències 
i trajectòries de caràcter educatiu dins l’àmbit de l’educació 
social i del lleure. Els premis seran per a dos projectes nous; 
dos més per a experiències ja realitzades i un que, amb in-
dependència de les propostes presentades, el jurat concedi-
rà en reconeixement a la trajectòria d’una entitat.

Agnès Russiñol, presidenta del CNJC, valora la importància 
d’aquests premis pel fet que “donen a conèixer realitats que 
trenquen els estereotips de joves hedonistes i problemàtics 
que pesen sobre nosaltres”.

El termini de presentació de treballs es tanca el proper 11 de 
desembre i el veredicte del jurat se sabrà al març de 2009.

V Premis d’Educació en el Lleure 
de la Fundació Lluís Carulla

Campanya de foment de l’associacionisme juvenil d’educació en el lleure

Els dies 23, 24 i 25 d’octubre es va celebrar a la Seu d’Urgell (Alt 
Urgell) la Trobada Nacional de Polítiques de Joventut, organitza-
da per la Secretaria de Joventut de la Generalitat i que aplega re-
gidors/es i tècnics/ques de joventut dels municipis. La trobada 
oferia un espai de formació, reflexió i intercanvi entre els partici-
pants, amb la idea també que fossin dinàmiques pràctiques i en 
resposta a les necessitats del territori.

El CNJC també hi va participar, amb quatre tècnics i dos mem-
bres del Secretariat. Totes les aportacions estaven encaminades a 
fomentar l’associacionisme i la participació juvenil, que són els 
objectius del Consell. La presidenta, Agnès Russiñol, va reflexio-
nar també en una taula rodona sobre el diàleg entre la ciutada-
nia organitzada i l’Administració.

Trobada Nacional de Polítiques 
de Joventut a la Seu d’Urgell
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Denunciem les agressions feixistes

El CNJC ha manifestat la seva preocupació per les agressions 
feixistes que s’han produït a Catalunya en els darrers mesos. 
Una preocupació que s’incrementa per la impunitat amb què 
actuen els grups de neonazis, no només en les agressions, si-
nó també en la difusió del seu missatge xenòfob i totalitari i 
la normalització de les seves activitats.

Per això, el CNJC demana que, a més de les mesures immedia-
tes de resposta policial i judicial, s’abordi el problema des de 
l’arrel, és a dir, des del món educatiu i l’entorn familiar.

La reivindicació del CNJC de la millora de la xarxa de comunica-
cions pública catalana ve de lluny. Ja apareixia en la III Carta de 
la Joventut Catalana, es va recordar de nou arran dels fets de la 
tardor passada amb el servei deficient dels trens de Rodalia de 
Renfe i s’ha tornat a posar de manifest un any després, quan 
en fa tres de la promesa del Ministeri de Foment d’un pla de 
rodalia que no arriba, mentre a Madrid es quadrupliquen les 
línies i s’hi incorporen nous trens. L’Associació per a la Promo-
ció del Transport Públic així ho denunciava, amb el suport del 
CNJC, que s’afegia a l’exigència de la posada en marxa del Pla. 

No debades, el tema central de la X Trobada Triangle Jove ha gi-
rat entorn de la mobilitat i el model territorial. [v. pàgina ...18]

La xarxa de transports, encara un 
obstacle per a la mobilitat

Centres d’acollida de menors: 
saturats i discriminatoris

En una jornada de formació de l’ONG Save the Chidren el mes 
d’octubre a Barcelona es va denunciar la situació en què es 
troben els centres d’acollida de menors a Catalunya i la se-
paració que fan alguns centres entre infants nadius i infants 
d’origen immigrant. El CNJC, que agrupa diverses entitats que 
treballen amb infants, s’afegeix a la crida per a alleugerir el 
desbordament dels centres i considera inexplicable i indig-
nant, per discriminatòria, la segregació dels menors segons el 
color de la pell.

La segona edició de la Festa de la Cooperació Catalana va te-
nir lloc al parc de la Ciutadella, el passat 4 d’octubre de 2008. 
Unes 14.000 persones, segons l’organització, es van unir a la 
celebració, sota el lema “Fem C”.

Aquesta Festa té com a objectiu fer conèixer les polítiques de 
cooperació al desenvolupament dels diversos actors de la co-
operació catalana, així com sensibilitzar la població dels va-
lors de la cooperació al desenvolupament i les interrelacions 
Nord-Sud. Així, la Festa té representació d’institucions, ONGD, 
sindicats, organitzacions empresarials, entitats juvenils, asso-
ciacions d’immigrants i universitats.

Enguany l’estand del CNJC es va centrar en els dos projectes 
guanyadors de la darrera convocatòria del Concurs de Coope-
ració 1%. D’una banda, FORMAGHREB 2007-2010, el Progra-
ma de formació per a joves líders sindicals del Marroc, Algèria 
i Tunísia, presentat per l’entitat Avalot. De l’altra, el projec-
te Puerto Esperanza, un treball d’enfortiment del teixit social 
entre CIERIC i EC, presentat per Escoltes Catalans.

A més, la Festa va oferir actuacions musicals, espectacles, ex-
posicions, tallers infantils i una gimcana solidària.

El CNJC, a la II Festa de la Cooperació Catalana
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S’ha parlat molt de les causes i dels 
causants d’aquesta situació i encara 
més de les possibles solucions i fór-

mules màgiques que els governs dels països 
occidentals estan adoptant per fer-hi front. 
Amb tot aquest munt d’informació hi ha 
el risc que els arbres no ens deixin veure el 
bosc, i per això volem aportar una mica de 
llum en l’anàlisi del que estem vivint i com 
això ens afecta en tant que joves.

Es podia preveure la crisi? 
A casa nostra hi ha hagut dos components 
bàsics que han resultat indicatius del sobre-
escalfament del motor del creixement eco-
nòmic dels darrers 15 anys: el sector de la 
construcció i el sector financer. La bombolla 
s’ha desinflat en ambdós casos després d’una 
escalada especulativa sense precedents en la 
història del capitalisme. Semblava que el des-
envolupament no havia de tenir fi, han estat 
temps d’excessos en què el consum sense fre, 
basat en uns baixos tipus d’interès, dinamit-
zava la circulació de diners.

Mentrestant, aquesta lògica de sistema no 
podia amagar la realitat a què havien de fer 
front milers de joves catalans. Considerar 
l’habitatge com un bé de consum, com una 
inversió, va provocar que els preus es dispa-
ressin i que l’accés a un habitatge hagi es-
devingut un privilegi a l’abast de molt pocs 
joves. A aquestes alçades ningú no dubta que 
l’expansió del sector immobiliari s’ha produït 
sobre unes bases poc sòlides i molt especula-
tives davant la passivitat -quan no complici-
tat- dels poders públics, que veien en aquest 
creixement una font d’ingressos essencial.

La diagnosi no és gaire diferent en el terreny 
financer. Després de molts anys de benefi-
cis i creixement ininterromputs, davant dels 
primers símptomes de reducció de les previ-
sions s’aprofita per adoptar mesures que fan 
pagar als treballadors i les treballadores els 
plats trencats o bé es defugen responsabilitats 
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Apunts d’una crisi anunciada
Els darrers mesos hem assistit a un conjunt d’esdeveniments 
que, tal com afirmen els experts, constitueixen les primeres ma-
nifestacions d’una crisi econòmica severa i es preveu que s’en-
tri en una etapa de recessió i de dificultats econòmiques en tots 
els sentits. Com ho hem d’interpretar els i les joves?

en situacions en què es perden quantitats in-
gents de diners.

Qui ho paga?
Amb un atur juvenil que ha crescut en més 
d’un 50% de començament d’any ençà i una 
quarta part dels i de les joves que temen perdre 
el seu lloc de treball en els propers mesos, ens 
plantegem per què per a segons què i segons 
qui sí es troben solucions, però per a altres la 
crisi es manifesta en la seva màxima cruesa. No 
es redueixen els beneficis, ni es perden primes, 
ni es rebaixen les previsions de creixement ni 
els valors borsaris, simplement es perd la feina, 
costa arribar a final de mes o no es pot pagar el 
lloguer d’un habitatge o la hipoteca. 

En temps de promeses sobre futurs millors, 
qualsevol temptativa de solució requereix 
una dimensió global, que replantegi les re-
lacions entre el món econòmic i la política i 
les situï en condicions d’interactuar a tots els 
nivells. En definitiva, en un marc globalit-
zat de relacions econòmiques i comercials, el 
poder polític també ha de tenir la seva ma-
nifestació, de manera democràtica i amb ca-
pacitat de regulació dels mercats, incapaços 
per si sols d’assegurar el benestar de la po-
blació mundial.  

Miquel Àngel Lozano

Director de Programes

programes@cncj.cat

“La lògica del sistema no amaga-
va la realitat a què havien de fer 
front milers de joves catalans”
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Col·lectiu de Joves Comu-
nistes – CJC Joventut Co-
munista 

“Quan les empreses transnacio-
nals i les corporacions finance-
res han anat guanyant poder en 
detriment dels estats democrà-
tics, decisions que afecten tota la 
ciutadania s’han pres en els des-
patxos dels executius i amb la 
lògica del màxim benefici. Amb 
el 0,64% del que la UE desti-
narà a salvar els bancs es podria 
acabar amb la fam al món, per 
exemple.”

“El model econòmic neoliberal 
ens ha relegat a un sistema edu-
catiu pobre, a unes universitats 
que es privatitzen i elititzen i a 
un entorn laboral precaritzat. Si 
hi afegim l’especulació immobi-
liària, l’emancipació del jovent 
és impossible.”

“Els estats haurien de vetllar per 
una redistribució de la renda i 
un augment de la despesa pú-
blica en serveis socials per mi-
llorar-los i augmentar l’oferta de 
treball públic, cosa que faria dis-
minuir l’atur.”

“Cal una política industrial cla-
ra, que aposti pel sector pro-
ductiu i l’R+D, que rebutgi les 
deslocalitzacions i els acomia-
daments massius i que s’oposi a 
mesures regressives com la jor-
nada de les 65 hores. Cal apos-
tar per mesures que augmentin 
el poder adquisitiu de la classe 
treballadora.”

“Si el món no funciona haurà 
de ser el moviment juvenil qui 
en construeixi un de nou, on 
la gent jove puguem satisfer les 
nostres expectatives.”

Joves d’Esquerra Verda – 
Joves amb Iniciativa 
(JEV – JIC)

“L’engreixament del mercat im-
mobiliari a l’Estat espanyol ha 
fet que el model productiu se 
sustentés en una bombolla i ara 
en paguem les conseqüències, 
amb un increment de l’atur i la 
caiguda en picat del creixement 
econòmic.”

“Aquesta crisi és alguna cosa més 
que una etapa cíclica. La pro-
funditat, l’impacte tan directe 
que ha tingut en tan poc temps 
i les incoherències que ha evi-
denciat dels governants liberals 
que ara defensen l’intervencio-
nisme hauria de portar a canvis 
profunds.”

“Quan les dades macroeconòmi-
ques es tradueixen a l’economia 
real veiem com puja l’atur juvenil, 
algunes receptes de la UE o del 
Ministeri, com la de les 65 hores o 
l’abaratiment dels costos d’acomi-
adament, suposen que es retallin 
drets socials i laborals, es limita 
l’accés del jovent a l’habitatge i les 
possibilitats d’emancipació.”

“El poder polític ha de canviar 
les bases d’aquest sistema per-
petuador de desigualtats. Ha 
d’exigir responsabilitats i ha de 
garantir que no hi hagi cap re-
tallada social [...] Amb mesures 
que tapin els errors comesos no 
n’hi ha prou.”

“Les entitats juvenils polítiques 
i socials haurien de situar la crisi 
com a eix central de la seva ac-
tivitat, proposant alternatives i 
ajudant a crear el clima de trans-
formació social que la situació 
requereix.”

Joventut Nacionalista de 
Catalunya (JNC)

“Uns pocs han especulat de ma-
nera ferotge per embutxacar-se 
molts diners fins que el siste-
ma s’ha col·lapsat i ha dit prou. 
Tot el castell de cartes s’ha en-
sorrat de cop perquè no hi havia 
fonaments ni parets. A l’Estat 
espanyol també patim les con-
seqüències d’haver-nos centrat 
en la construcció, i a Catalunya, 
l’espoli fiscal i el finançament 
injust encara agreugen més la si-
tuació.”

“La crisi hauria de servir per a 
enterrar el paradigma neoliberal 
segons el qual el mercat es regu-
la sol. Ara s’ha vist que és fals i 
que els estats han hagut d’inter-
venir. Cal evitar que es repeteixi 
una situació similar i, per tant, 
cal imposar controls i evitar més 
excessos en benefici d’uns pocs.”

“La crisi pot ser una oportuni-
tat perquè el jovent en surti re-
forçat si és capaç de millorar la 
seva formació i la capacitat per 
a adaptar-se a les noves realitats, 
potenciar el seu esperit empre-
nedor, etc.”

“El poder polític ha de fer un 
doble paper. D’una banda, ha de 
donar suport a qui pateix més la 
crisi econòmica, i això passa per 
fer més polítiques d’ocupació, 
polítiques socials, d’habitatge, 
etc. I, d’una altra, ha de treba-
llar a favor d’unes polítiques que 
posin les bases d’una economia 
més sòlida i amb expectatives de 
futur.”

Què en 
pensen les 
entitats 
polítiques
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Unió de Joves (UJ)

“El creixement econòmic que 
havia viscut el nostre país els úl-
tims anys era totalment fictici. 
El món de la construcció creixia 
a una mitjana superior al 10% 
anual en els preus de l’habitat-
ge mentre els salaris i el nivell 
adquisitiu eren inferiors. Era de 
preveure que això es trenqués.”

“S’obre clarament un nou esce-
nari. Un nou context que com-
portarà a moltes famílies una 
reducció dràstica del seu nivell 
de despesa i, en conseqüència, 
una època en què l’economia 
del nostre país, que durant anys 
han estat venerant alguns polí-
tics, trontolla des dels seus propis 
ciments. El paper euforico- 
depressiu dels qui participen a la 
borsa fa agreujar encara més la 
situació.”

“La mancança de llocs de tre-
ball, l’alt preu de l’habitatge i les 
encara molt deficitàries ajudes 
rebudes per part de les admi-
nistracions convertiran aquelles 
opcions que van tenir els nostres 
pares en utopies per a la nostra 
generació.”

“El poder polític ha de ser capaç 
de superar els tacticismes per fer 
front comú i consensuar amb la 
societat civil i els actors impli-
cats les mesures necessàries, que 
passen principalment per la pro-
tecció dels sectors més vulnera-
bles.”

“El moviment associatiu juvenil 
ha de proposar mesures cons-
tructives basades en les varia-
bles que més afecten el jovent i 
no ha de caure en cap corrent ni 
tacticisme polític.”

Joventuts d’Esquerra 
Republicana de Catalunya 
(JERC)

“La famosa mà invisible s’ha de-
mostrat que més que invisible és 
inexistent. El mercat per si sol 
no es regula ni elimina, els seus 
excessos, i si els elimina sempre 
és a costa de qui menys hi ha 
tingut a veure. Aquells que de-
manaven que els estats quedes-
sin reduïts a la mínima expressió 
ara els demanen ajuda.” 

“Potser la diferència més im-
portant entre aquesta crisi i les 
anteriors és que vivim en una 
economia globalitzada, on és 
molt difícil prendre accions de 
caràcter unilateral, però on ca-
da estat ha de vetllar pels seus 
i la resta alhora. Així doncs, els 
petits estats són els que millor 
s’adapten a les crisis.”

“Cal anar a l’arrel del proble-
ma, a la part estructural, que no 
és altra que decidir a 600 qui-
lòmetres de distància i amb una 
nul·la sensibilitat pels nostres 
ciutadans [...]. Com s’entén que 
un 20% de la població d’aquest 
país visqui al llindar de la pobre-
sa i cada any veiem desaparèixer 
entre un 10 i un 12% del nostre 
PIB en ministeris amb compe-
tències traspassades?”

“El projecte d’emancipació ju-
venil continua sent una utopia, 
però en època de crisi s’accen-
tua encara més. L’exemple més 
evident és el de l’habitatge. En 
aquest sentit, el Pla Nacional 
pot ser una bona eina, però si 
el salari real del jovent continua 
baixant, així com els ingressos 
de la Generalitat i les condicions 
de crèdit no milloren, no soluci-
onarem el problema.”

Joventut Socialista de 
Catalunya (JSC)

“Està clar que, de la crisi actual, 
en sortirem. Hem de procurar, a 
més, sortir-ne reforçats. Una mi-
ca com va passar amb la crisi del 
93, que va significar una moder-
nització i un canvi en la nostra 
cultura econòmica del qual és 
fruit el llarg creixement que hem 
experimentat els darrers anys.”

“Les mesures acordades pels go-
verns europeus es prenen pre-
cisament per tal que empreses i 
particulars puguin tenir accés al 
crèdit. Si no s’hagués fet el con-
sum cauria en picat, igual que la 
inversió i, com un efecte domi-
nó, també l’ocupació.”

“El poder polític ha de jugar el 
paper que està jugant. [...] Mal-
grat no disposar d’un govern 
unitari, l’ECOFIN ha decidit 
una actuació concertada davant 
la crisi, homogeneïtzar la ga-
rantia de dipòsits i garantir que 
cap empresa financera podrà fer 
fallida. No es tracta de resca-
tar bancs i entitats perquè sí, es 
tracta de salvar el sistema, en el 
qual milions de persones tenen 
dipositats els seus estalvis.”

“El nostre model no només està 
basat en la llibertat, sinó també 
en la responsabilitat i la solida-
ritat. Cal defensar, ara més que 
mai, el model europeu de cohe-
sió social, una regulació més exi-
gent i polítiques econòmiques 
anticícliques, entre altres. Hem 
de tenir confiança que la crisi 
passarà.”

Què en 
pensen les 
entitats 
polítiques
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Unió de Joves Pagesos

“A banda del context internacio-
nal, pel que fa a l’Estat espanyol 
l’economia s’ha basat només en 
la construcció i el turisme, obvi-
ant el suport a altres sectors que 
poden ser forts i competitius. 
Al mateix temps, s’ha fomentat 
l’endeutament de les famílies, 
cosa que aporta un factor més 
de la crisi.”

“En aquest canvi de cicle hi hau-
rà una reestructuració de les 
relacions econòmiques, nous 
mercats –com el dels subpro-
ductes-, ja que es tendirà cap a 
una reutilització de productes 
per causes econòmiques, més 
enllà de les ambientals actuals, 
i cap a una concentració de ca-
pital.”

“Al sector agrari ens esperen can-
vis importants en el comerç in-
ternacional, en l’alimentació i en 
els recursos energètics, i davant 
d’això els qui estiguin més pre-
parats, sobretot quant a forma-
ció, són els qui tindran millors 
oportunitats.”

“El poder polític ha agafat un 
rol d’espectador davant la com-
plexa i poderosa xarxa econò-
mica. No s’ha implicat fins a 
l’últim moment, quan el ciutadà 
en rep les conseqüències.”

“El moviment associatiu juve-
nil ha de continuar defensant les 
polítiques aconseguides fins ara i 
estar atents a les possibles opor-
tunitats que puguin sorgir de les 
necessitats dels temps de crisi. 
Cal anar incidint, encara que si-
gui poc, en les actuacions que 
afecten el jovent.”

Avalot – Joves de la UGT de 
Catalunya

“Hi ha hagut una greu mancan-
ça de control sobre el sistema 
financer-especulatiu. S’ha tren-
cat la falsa creença que el mercat 
s’autoregula.”

“Cal generar unes noves regles 
sòlides que permetin un siste-
ma on predominin valors com la 
justícia social, la cohesió social i 
la igualtat. Per exemple, han de 
prendre molta més rellevància 
projectes com la banca ètica.”

“Els joves som els que més estem 
patint aquesta crisi. L’atur juve-
nil enguany ha augmentat més 
del 40% [...], una situació a què 
cal afegir l’afectació sobre el dret 
a l’habitatge. Ens trobem en un 
sistema contradictori: no es dó-
na crèdit per a l’accés a l’habi-
tatge però tampoc s’incentiva el 
lloguer social.” 

“La intervenció i el control so-
bre el mercat ha de recaure en 
el poder polític, però aquest ha 
d’actuar pensant més enllà de la 
crisi financera i fer-ho sobre el 
mercat productiu, que és el que 
genera llocs de treball. Ha de ser 
inflexible amb les empreses que 
aprofiten la crisi per fer reestruc-
turacions o deslocalitzacions en-
cobertes.”

“El moviment associatiu juve-
nil ha de ser un dels agents im-
pulsors de la demanda d’un nou 
sistema més just, on el protago-
nisme sigui dels valors de justí-
cia social i cohesió en comptes 
dels valors d’especulació i du-
alització social. Aquest objec-
tiu genèric, però, no ens ha de 
fer menystenir el treball del dia 
a dia, que s’ha de centrar en el 
dret a emancipar-nos.”   

Joves de la USOC

“Ara cal un paper més destacat 
de les institucions públiques en 
tant que garants i reguladors del 
sistema. Consolidar aquets pro-
cés dependrà en bona mesura de 
la voluntat política dels estats. 
La Unió Europea, a més, ha de 
defensar el model social europeu 
com a referent de l’estàndard de 
benestar del sistema.”

“El jovent es troba en una si-
tuació encara pitjor que fa uns 
anys, ja que la crisi repercuteix 
en els contractes de treball, en 
una manca de feina especialitza-
da i en una situació en què no 
es pot pensar el futur, ja que el 
present és incert. L’accés al crè-
dit bancari s’ha restringit i això 
fa minvar les possibilitats d’accés 
a l’habitatge, especialment dels 
joves.”

“El poder polític en l’àmbit in-
ternacional ha de donar prota-
gonisme a institucions com la 
Unió Europea les Nacions Uni-
des, que han d’esdevenir veri-
tables elements d’ordenació del 
sistema. A casa nostra, els go-
vernants han d’apostar per po-
lítiques equilibradores i socials, 
especialment necessàries en 
temps de dificultats.”

“El moviment associatiu juve-
nil ha d’exigir unes polítiques 
socials fortes, en què participi 
de manera activa amb les admi-
nistracions per poder pal·liar i 
mantenir la situació en què ens 
trobem. No podem deixar de 
banda les reivindicacions al car-
rer.”

Què en 
pensen les 
entitats 
sindicals



MONOGRÀFIC

�0   DEBAT JUVENIL // TARDOR 2008 // REVISTA DEL CONSELL NACIONAL DE LA JOVENTUT DE CATALUNYA

“Estem socialitzant les pèrdues 
d’uns pocavergonyes”

Aquestes intervencions apliquen 
al 100% aquella norma brillant 
del capitalisme que consisteix 
a privatitzar els beneficis i soci-
alitzar les pèrdues. I ara estem 
socialitzant les pèrdues d’uns po-
cavergonyes a qui, en canvi, en 
cap moment se’ls exigeixen res-
ponsabilitats. 

Tot un sector privat ha actuat amb 
una forta imprudència –en alguns 
casos fins i tot delictivament– i ara 
que ha d’assumir unes pèrdues im-
portants l’únic que fa és posar-les 
en mans de l’Estat perquè l’ajudi. 
La gent ha d’assumir les seves res-
ponsabilitats, quan guanya i quan 
perd. A més, les intervencions dels 
estats només serveixen per a tapar 
forats, i el que cal és buscar l’ori-
gen de fons de la crisi, que té molt 
a veure amb el paradigma del crei-
xement i el benefici. Tot plegat 
hauria de tenir les suficients conse-

Com pot entendre un profà què 
està passant en l’economia 
mundial les darreres setma-

nes que fa que tots els informatius 
obrin amb el mateix tema des de 
fa dies?
Es diu que l’origen de la crisi fi-
nancera són les hipoteques nord-
americanes insolvents, però això 
només és l’espurna que ha encès 
el foc. Un foc basat en un món 
financer molt especulatiu i l’ab-
soluta llibertat de moviments de 
capitals, cosa que, al seu torn, és 
un enorme transmissor de la crisi. 
I com que des de l’any 1991 hem 
caigut en aquesta absoluta vic-
tòria del neoliberalisme, en cap 
moment ens hem preocupat de 
trobar els instruments de control 
que permetessin vigilar aquestes 
situacions. I ara ni els governs ni 
els organismes internacionals sa-
ben respondre-hi. 

Les intervencions dels estats estan 
servint precisament per a permetre 
que es torni a fer el mateix?

qüències greus perquè ens plante-
géssim un canvi radical de model.

A més, es donen situacions tris-
tíssimes, com que el Govern es-
panyol destini 50.000 milions 
d’euros als bancs i de cop i vol-
ta els troba. I això és nou vegades 
més que el 0,7% de cooperació 
al tercer món que fa 25 anys que 
demanem i que ens deien que no 
hi havia recursos. Aquesta hipo-
cresia és incomprensible.

Si els bancs perden capacitat de 
crèdit, si es retallen diners que es 
podrien destinar a accions soci-
als, es preveuen més tancaments 
d’empreses, atur i manca de re-
cursos també per al món associ-
atiu?
La despesa social no s’hauria de 
veure afectada, perquè el Govern 
espanyol encara té una impor-
tant possibilitat d’endeutament. 
També es podrien trobar diners 
sense endeutar-se si es volgués 
fer front al frau fiscal, que es cal-
cula que són uns 80.000 milions 
de dòlars. Amb aquests diners es 
podria fer front, fins i tot, a dos 
milions més d’aturats. En teoria, 
doncs, no ens hauria d’afectar. A 
la pràctica, segurament ho farà. 

Arcadi Oliveres

>   Professor d’Economia Aplicada de la UAB i president de Justícia i Pau

Pel que fa a la inseguretat dels 
bancs, això sí que afecta la peti-
ta empresa o qui ha de signar una 
hipoteca. I de retruc acaba afec-
tant ONG, entitats, etc., perquè 
amb l’excusa –repeteixo, incer-
ta– que no tenen diners, retalla-
ran en ajuts.

Els i les joves poden veure’s afectats 
especialment per ser un col·lectiu ja 
precaritzat?
Pot ser que sigui dels més tocats 
perquè no deixa de ser una capa 
feble de la societat. Per qüestions 
d’ocupació, d’assegurances d’atur, 
subvencions que no rebi. Però em 
temo que aquesta pressió es pro-
duirà en la mateixa mesura sobre 
els joves que sobre la resta. El que 
sí que m’agradaria és que la joven-
tut, que té la capacitat d’informa-
ció i de reacció, actués. 

Quin paper té, si és que en pot te-
nir algun, el moviment associatiu, 
la societat civil organitzada, en tot 
aquest panorama?
La denúncia i la informació. No 
poden rifar-se de nosaltres, no ens 
poden dir que això va molt mala-
ment perquè el senyor de la hipo-
teca nord-americana no ha pagat, 
sinó que ens han de dir què 
s’amaga darrere. I les entitats i els 
moviments socials esteu obligats a 
donar a conèixer aquesta situació. 

Debat Juvenil

“La crisi hauria de ser 
bastant greu com per 
fer-nos plantejar un can-
vi radical de paradigma”
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“L’activitat financera s’ha convertit 
en un joc similar al dels casinos”

la crisi financera el dia a dia dels 
ciutadans i ciutadanes d’aquest 
país?
L’excessiu protagonisme del 
sistema financer és part del 
problema. Ha oblidat la seva 
funció, que és fer d’interme-
diari entre els estalviadors i els 
inversors. Una cosa és que els 
mitjans per a canalitzar l’estal-
vi cap a la formació de capital 
s’hagin fet més complexos i so-
fisticats; una altra és que una 
gran part de l’activitat finance-
ra s’hagi convertit en una me-
na de joc massa semblant al 
que passa als casinos, com ja va 
advertir J.M. Keynes als anys 
trenta.

La crisi financera, una crisi en 
què es qüestiona la confiança, 

Com definiries la situació de 
crisi de l’economia mundial?
Senzillament, ha escla-

tat la bombolla. Fa anys que als 
països rics vivim per damunt 
de la nostra capacitat de gene-
rar riquesa. Les primeres ma-
tèries i l’energia que vénen de 
països tercers ja no són bara-
tes; de moment, encara ho són 
els béns que els comprem i això 
ens ha donat la il·lusió de ser 
més rics del que realment som.

Quina és la magnitud de la crisi?
Si la reacció és intel·ligent, és 
a dir, si revisem a fons alguns 
comportaments, la crisi pot no 
ser gaire llarga; això és, entre 
dos i quatre anys.

Sembla que hi ha certa confusió 
entre el món financer i l’econo-
mia real. On comença un i acaba 
l’altre? És a dir, com pot afectar 

fa que moltes institucions no 
puguin o no vulguin concedir 
crèdits (fixem-nos en la parau-
la, ve de creure). I, en aquest 
sentit, hi poden haver repercus-
sions en el funcionament d’em-
preses i que hagin de reduir el 
volum de producció. Això vol 
dir menys ocupació i probable-
ment menys demanda, tant de 
consum com d’inversió. 

Les mesures anunciades per di-
versos governs de “salvar” els 
bancs són les adequades? És el 
que toca fer a la classe política o 
hi ha altres vies?
La reacció dels governs sembla 
lògica; actuen d’acord amb allò 
que diuen els manuals d’Econo-
mia i que consisteix a intervenir 
en moments en què el mercat 
no pot fer front als problemes. 
Amb una mirada socialdemò-
crata, l’actuació és adequada.

Com pot afectar tot plegat en la 
gent jove, col·lectiu per si mateix 
bastant precaritzat? 
En moments de crisi, malaura-
dament, reben els cops els més 
vulnerables. Els joves ho són pel 
que fa al mercat de treball. Però 
els joves tenen ara l’oportunitat 

Muriel Casals

>  Professora d’Economia i Història Econòmica de la UAB i presidenta de l’Opinió Catalana

de reclamar millor formació; no 
cal precipitar-se en la cerca de 
feines més o menys ben remu-
nerades, sinó que es pot apren-
dre a caminar més lentament, 
que és una bona manera d’arri-
bar a port.

I quin paper hi pot jugar el mo-
viment associatiu juvenil?
Un paper molt important. Pot 
presentar d’una manera atrac-
tiva un model de vida més res-
pectuós amb el medi natural i 
amb el medi cultural. No cal 
destrossar la natura i tampoc cal 
malmetre la capacitat d’entusi-
asme dels joves fent-los creure 
que el millor que poden esperar 
és guanyar diners ràpidament. 
Podeu mostrar com el temps 
compartit, el consum de menys 
articles però de millor qualitat, 
en un marc general més sobri, 
poden donar felicitat.

Debat Juvenil

“Si revisem a fons alguns 
comportaments, la crisi pot 
no ser gaire llarga”



“La situació dels joves hauria de 
ser un dels punts calents per a fer 
canviar les coses”

i ara és de nou l’Estat el que 
amb el diner públic, de tots els 
contribuents, ha d’actuar per 
salvar els causants del desordre 
financer. La pregunta és: tam-
bé hi haurà tants diners per fer 
front a la situació social que 
aquesta crisi ocasionarà?
Cal replantejar-se el model 
econòmic de cap a peus, ade-
quar-lo a les necessitats de les 
persones d’acord amb les pos-
sibilitats físiques del planeta. 
Això significa que s’ha d’aban-
donar definitivament la idea 
dels beneficis astronòmics com 
a principi rector de la societat. 
Hem de repensar la societat des 
de la perspectiva de la redistri-
bució de la riquesa, la coopera-
ció i l’austeritat.

uè hi ha de nou en aques-
ta crisi? És a dir, fins a quin 
punt es tracta d’un esce-

nari desconegut o d’un pas més 
d’una evolució previsible? 
És un escenari conegut pel fet 
que la crisi és un fet recurrent 
en la història del capitalisme. 
De fet, podríem dir que el ca-
pitalisme no soluciona mai de-
finitivament les crisis, sinó que 
va trobant mecanismes per a 
ajornar-les. La novetat en l’es-
cenari actual és que, a més de 
la crisi financera –que s’ha tras-
lladat ja a l’economia real–, ens 
trobem també amb la crisi eco-
lògica i l’energètica, derivada 
de la forta demanda de petroli.

El moment actual pot suposar 
una oportunitat per a replante-
jar-se el model de “creixement” 
pel qual s’ha apostat fins ara. Les 
actuacions de bancs, institucions 
i governs indiquen una volun-
tat de reflexió o, per contra, de 
continuar per la mateixa via que 
fins ara?
És evident que el model neoli-
beral, en què el mercat havia de 
ser l’assignador hegemònic dels 
recursos sense cap mena de tra-
va, ha fracassat estrepitosament 

Tot fa preveure un 2009 força 
complicat. Què ens trobarem?
Sí, ens trobarem amb empre-
ses que tanquen i acomiaden els 
treballadors, amb un Estat que 
a causa de la manca d’activitat 
econòmica disposarà de menys 
recursos per a fer front a una 
situació social molt complica-
da. En el terreny familiar ens 
trobarem amb moltes perso-
nes que es veuran incapaces de 
fer front als pagaments i amb 
moltes dificultats per a accedir 
a una feina estable (o conser-
var-la). L’angoixa i la precarietat 
s’incrementaran. Segurament, 
un dels sectors que més pati-
rà la crisi serà el de les persones 
immigrades sense papers, que 
es trobaran totalment indefen-
ses en una societat en què molt 
probablement s’enfortirà el dis-

Josep Manel Busqueta

>   Economista, membre del Centre d’Estudis Polítics i Socials i del Seminari d’Economia Crítica Taifa.

curs xenòfob.

Tot plegat pot afectar d’una ma-
nera especial el jovent?
Sí, perquè és un dels col·lectius 
que ja tenia una situació de 
precarietat més pronunciada. 
A més, cal recordar que mol-
tes persones joves, sobretot pa-
relles, han accedit a l’habitatge 
pagant uns preus astronòmics 
i sovint ho han fet a través del 
crèdit hipotecari que ara es con-
verteix en una llosa difícil de 
suportar. Penso que la situació 
dels joves (precaritzats en la fei-
na, estafats per les immobilià-
ries i ara arruïnats pels bancs) 
hauria de ser un dels punts ca-
lents que més pressionés per 
canviar les coses i defensar un 
altre model de societat. Cal que 
ara es noti que a la gent jove 
encara li bull la sang.

Debat Juvenil

“Segurament, 
un dels sec-
tors que més 
patirà la cri-
si serà el de 
les persones 
immigrades 
sense papers”

MONOGRÀFIC

�2   DEBAT JUVENIL // TARDOR 2008 // REVISTA DEL CONSELL NACIONAL DE LA JOVENTUT DE CATALUNYA



TERRITORIAL

  REVISTA DEL CONSELL NACIONAL DE LA JOVENTUT DE CATALUNYA // TARDOR 2008 // DEBAT JUVENIL   ��

L’obertura al territori ens ha mostrat 
que la realitat associativa juvenil és 
diversa, dinàmica i sovint comple-

xa, i que no tot quedava recollit al Pla que 
estem duent a terme.

Amb la territorialització hem aconseguit 
que el Consell comenci a relacionar-se i 
marqui línies de treball amb entitats ju-
venils més enllà de les federacions d’asso-
ciacions, així com també de fora de l’àrea 
metropolitana de Barcelona.

Hem observat que, al contrari del que po-
dríem pensar, en els territoris poc poblats 
la densitat associativa del jovent augmen-
ta. És a dir, que els (pocs) joves que viuen a 
comarques poc poblades participen més. I 
aquesta participació es dóna en organitzaci-
ons que no sempre responen a l’esquema a 
què estem habituats.

La presència de xarxes interassociatives és 
un altre aspecte en què cal fixar-se. En ge-
neral són poques i amb estructures, di-
nàmiques i finalitats diferents. El grau de 
vertebració de l’associacionisme juvenil 
és baix i és una assignatura pendent que 
aquesta vertebració sigui d’àmbit nacional 
mitjançant el CNJC.

L’aplicació del PAT s’ha fet de manera des-
igual segons el lloc, amb diferents graus 
i ritmes. Més enllà del moment de posa-
da en marxa de cada demarcació, la reali-
tat del territori ha estat el que ha marcat la 
pauta. En tot cas, constatem que cal temps 
per a assentar-se en un territori, fer-se co-
nèixer i establir relacions de confiança amb 
els diferents agents. De mica en mica, ai-
xò es va fent i una prova n’és la bona aco-
llida que el CNJC té allà on comença a ser 
present.

Els reptes
Així les coses, entre els reptes que hem 
d’assumir en el treball territorial hi ha 
qüestions que ja estan en marxa, com la 

Ara fa dos anys i uns mesos que es va aprovar en l’Assemblea General Ordinària del CNJC el Pla d’ac-
tuació territorial (PAT) 2006-2009. Durant aquest temps hem trepitjat el territori, hem conegut les 
realitats associatives i juvenils, i hem començat a interactuar amb els agents que tenen alguna cosa 

a dir pel que fa a la participació juvenil. En definitiva, hem posat 
en pràctica el Pla d’actuació territorial.

Dos anys de treball 
territorial i molts reptes

col·laboració amb la diversitat d’agents 
existents a cada territori, des d’entitats, fe-
derades o no, fins a administracions, pas-
sant per xarxes informals d’entitats i grups 
de joves, o l’ampliació del model de consell 
local de joventut a altres menes de xarxes 
associatives territorials.

Altres fan referència, per exemple, a zones 
poc poblades on hi ha molt poques associ-
acions juvenils. Aquí hem de deixar en se-
gon terme el treball en xarxa i ens hem de 
plantejar una funció del CNJC més relaci-
onada amb la promoció de l’associacionis-
me i el treball amb joves “preassociats”.

I, finalment, també hi ha reptes de caràcter 
més polític, com la interlocució amb les dife-
rents administracions públiques per a propi-
ciar un marc polític, legal i administratiu més 
favorable a la creació de consells locals de jo-
ventut o altres estructures de treball en xarxa.

Les respostes a aquests reptes, entre d’altres, són 
les que ens han d’ajudar a adaptar el PAT a cada 
territori i les que ens indicaran les línies mestres 
que ha d’incloure el proper pla territorial.

Xavi Cabrera

Cap de Participació territorial del CNJC

territorial@cnjc.cat
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Quan des del Consell Local de Joven-
tut de Matadepera, i a través del 
CNJC, vam saber que la Generali-

tat concedia subvencions per tal de finan-
çar projectes de reforma de locals d’entitats 
juvenils, vam aprofitar per fer arribar un 
projecte seriós al nostre Ajuntament. Es 
tractava de demanar la cessió d’un es-
pai que portàvem temps sol·licitant, però 
acompanyat d’un projecte de reforma fi-
nançat per nosaltres –i amb la subvenció de 
la Generalitat– que ens permetés posar-lo 
en condicions. 

El local és el que a Matadepera es coneix 
com a “Les cases dels mestres” i actualment 
l’Ajuntament l’utilitza de magatzem. Al 

La història de ‘Les cases dels mestres’ 
O de com l’Ajuntament de Matadepera menysprea el treball dels joves

consistori li va semblar una bona idea, es va 
comprometre a cedir-nos les cases i ajudar-
nos també amb una part de les despeses de 
la reforma.

Així doncs, vam sol·licitar la subvenció, 
acompanyada del projecte i d’un document 
provisional en què constava la voluntat de 
l’Ajuntament de cedir-nos les cases, però 
des de Secretaria de Joventut se’ns demana-
va un document de cessió oficial. Aleshores 
el consistori va dir que hi estava treballant, 
però que problemes burocràtics estaven en-
darrerint el procés.

Finalment, però, en lloc de fer el document 
definitiu per a poder recórrer la denega-

ció de la subvenció, l’Ajuntament ens va 
fer saber que la seva intenció era vendre els 
terrenys per finançar altres projectes muni-
cipals. Una decisió que, tal com es van suc-
ceir els esdeveniments, ens fa pensar que 
estava presa fa temps.

El que sorprèn és que valorin tan poc la fei-
na que fem els joves de manera voluntària. 
Han deixat que treballéssim per una sub-
venció i alhora desitjaven que ens fos dene-
gada per poder solucionar els problemes de 
liquiditat del consistori.

Bona manera de posar-se els joves a favor…

CLJ de Matadepera

El document presentat pel CJBDN 
posa sobre la taula idees i propos-
tes que poden enriquir la vida cul-

tural de la ciutat, ja sigui pel que fa a la 
música, la literatura, l’art urbà, el teatre, 
el patrimoni, la llengua, el cinema o la 
Festa Major i la cultura popular. Com a 
propostes més destacades, es demana la 
creació d’una comissió de cultura (forma-
da per representants de l’Ajuntament i de 
les entitats), la creació d’una casa de la 
música popular dins la xarxa que ja exis-
teix, un carnet cultural amb descomptes 
econòmics per a joves, l’edició d’una guia 
de “Badalona x joves” o la creació d’un 
espai polivalent gestionat per les entitats 
per a promoure la cultura i l’oci alterna-
tiu.

Les entitats juvenils de Badalona, 
compromeses amb la cultura

Així mateix, també hi parlem d’apropar la cul-
tura al carrer, ja sigui amb la realització d’actu-
acions musicals i teatre de carrer com amb la 
potenciació i el reconeixement de pràctiques 
com el grafit i altres expressions urbanes.

Pel que fa al teixit associatiu, demanem que 
aquest tingui una participació real en la 
Festa Major, així com que es destinin més 
punts d’informació on fer promoció de les 
seves activitats i combinant-ho amb un su-
port més ferm del govern local. En aquest 
sentit, ara es tracta de posar fil a l’agulla 
amb la Regidoria de Cultura i començar a 
treballar plegats, sempre que, evidentment, 
el consistori hi estigui disposat.

Consell de la Joventut de Badalona

Al començament de setembre, el Consell de la Joventut de Badalona 
(CJBDN) presentava el document “Propostes joves per a la cultu-
ra”. Aquesta era la resposta de les entitats davant la crida que feia 
l’Ajuntament d’adhesió a la candidatura de Badalona com a Capital 
de la Cultura Catalana 2010. Es tracta, per tant, d’un pas més que 
el de l’adhesió: volem participar i ser escoltats.
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Barcelona té, avui en dia, 
prop de 300.000 joves. 
Molts d’aquests joves fan 

valdre la seva veu participant en 
alguna de les diverses associacions 
de la ciutat: estudiantils, sindi-
cats, esplais i agrupaments escol-
tes, joventuts polítiques, grups de 
rol, de teatre i un llarg etcètera. 
Un total de més de 1.000 entitats 
juvenils en que participen més 
de 30.000 joves, que s’encaren a 
nous reptes: la globalització, la 
sostenibilitat, l’espai comunica-
cional, la cultura... persones que, 
de la mà de la creativitat i el tre-
ball en equip, defensen amb fer-
mesa el guió de les seves vides.

La pel·lícula de la teva vida és una 
invitació a l’inconformisme, a la 
transformació social, a la lliber-
tat i a la denúncia de les injustí-
cies, una oportunitat per a viure 
més enllà. Des del Consell de la 
Joventut de Barcelona defensem 
que La pel·lícula de la teva vi-
da comença amb la participació 

en una organització juvenil, per 
a transformar, divertir-se, conèi-
xer, actuar, defensar, imaginar, fer 
equip, aprendre, difondre, ena-
morar-se, construir, créixer, somi-
ar... participar en una associació 
juvenil és viure coses intensament, 
sentir el que fas, creure-hi i trobar 
gent que comparteix la teva causa. 

El rodatge ha començat aquest 
setembre. Per què setembre? Per-
què coincideix amb el retorn a 
les aules. Davant la pluja d’ofer-
tes de tallers, escoles, universitats, 
gimnasos, volem donar presència 
a les associacions juvenils, per-
què els i les joves les tinguin en 
compte a l’hora de redissenyar la 
seva agenda. I, per ajudar-los en 
aquesta tasca, hem creat el pri-
mer cercador d’associacions juve-
nils, que podran trobar a www.
lapelidelatevavi-
da.cat. Hi po-
dran podran 
localitzar les or-
ganitzacions de 
joves que hi ha 
al costat de casa 
seva o del seu ins-
titut, i trobar l’as-
sociació que més 
els interessi.

A més, moltes de les 
associacions juvenils 
de la ciutat s’han pre-
sentat a la carpa del 
Consell de la Joventut 
de Barcelona durant la 
13a Mostra d’Associ-
acions de les Festes de 
la Mercè, a través d’una 
rica i variada proposta 
d’activitats. Tallers per 
a infants, danses, debats 
juvenils, curtmetratges, 
hip hop, tupper sex asso-
ciatiu... L’estand, decorat 
com un plató, ha funcio-
nat no només com un espai 
d’informació, sinó com una 
plataforma de difusió de les 
entitats i un pont d’intercan-
vi i contacte entre les perso-
nes joves i les associacions.

“Volem que els i les jo-
ves tinguin en compte 
les associacions juvenils 
a l’hora de dissenyar la 
seva agenda”

Si encara no t’has associat, crea 
la pel·li de la teva vida, tens mol-
ta gent al teu costat. Consulta: 
www.lapelidelatevavida.cat i pren 
nota, que comencem a rodar...

Núria Galan

Presidenta del CJB

“Aquesta iniciativa és 
una invitació a l’incon-
formisme, a la trans-
formació social, a la 
llibertat i a la denúncia 
de les injustícies”

La pel·lícula 
de la teva vida
Ser qui mana a la teva vida. Apropiar-te de qui ets, del què vols ser, de 
com t’agradaria que fossin les coses. Per dur a terme el guió de la teva vida 
et cal empenta, força, convicció i... gent. Crea La pel·lícula de la teva vida 
amb les associacions juvenils de Barcelona!
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La pel·lícula 
de la teva vida
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“Les entitats han de ser les pro-
tagonistes i han de fer les seves 
pròpies activitats”

L’any passat va ser el primer que el 
Consell de Joves de Sant Feliu de 
Guíxols va organitzar la Festa Ma-

jor Jove (FMJ). Ens vam despertar tard, 
però déu n’hi do els canvis que es van intro-
duir en la gran festa de la ciutat per poder 
oferir una programació més adient al jovent 
i organitzada pel mateix jovent.

S’han començat a utilitzar gots reciclables, 
s’han fet més activitats, un parell de con-
certs, un concurs de cartells, etc. A diferèn-
cia de l’any passat, en què les activitats les 
organitzava el mateix Consell amb volun-
taris de les diferents associacions, enguany 
cada activitat l’ha organitzada una associ-
ació diferent. El canvi respon al fet que el 
Consell, així ho entenem, és tan sols una 
plataforma que coordina les diferents asso-
ciacions, però han de ser aquestes les prota-

Festa Major jove 2008
gonistes i, per tant, les que duguin a terme 
les seves pròpies activitats. 

La participació, en aquesta FMJ, de nou 
de les deu entitats del Consell ha suposat 
una programació variada i amb espais per a 
tots (o gairebé tots) els diversos col·lectius 
juvenils de la ciutat. D’altra banda, ha fet 
que els membres de cada una de les entitats 
s’impliquessin en la realització de la FMJ 
i aquesta, sens dubte, és la millor fórmula 
per a fer que la festa sigui més festa major 
que mai.

Consell de Joves de Sant Feliu de Guíxols

En els darrers mesos algunes entitats de Figueres han estat treballant per 
donar forma i estructura al que serà el seu consell local de joventut (CLJ). 
S’han trobat periòdicament per tal de redactar els estatus i el reglament de 

funcionament intern, i han obert el projecte a la resta d’entitats que no es tro-
baven entre aquest grup impulsor a fi de reflectir el parer de tantes associacions 
com sigui possible.

Això passava a finals de setembre i la resposta per part de les entitats assistents 
va ser del tot positiva. Ara, a l’expectativa de noves esmenes, el procés continua 
amb l’explicació del projecte en el ple del Consell Municipal de Joventut per 
posteriorment constituir-se formalment i iniciar les negociacions amb l’Ajunta-
ment.

Entre les funcions que es vol que exerceixi el futur CLJ hi ha la de millorar la 
cohesió entre les diferents entitats, fomentar i potenciar l’associacionisme en-
tre els i les joves del municipi i poder implicar-se en el desenvolupament de les 
polítiques de joventut, és a dir, fer d’interlocutors del moviment associatiu i de 
la joventut de Figueres amb l’Ajuntament i les diferents administracions. En 
aquesta línia, demanaran al consistori que en el moment en què s’iniciï la re-
dacció del Pla Local de Joventut es prengui en consideració les entitats per tal 
que hi puguin participar activament, tant en la definició com en el desenvolu-
pament. 

Mabel Salguero

Tècnica territorial del CNJC per la demarcació de Girona

Novetats al territori
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dels seus plantejaments era im-
prescindible donar continuïtat 
al projecte i que, per tant, es van 
convertir en estructures associa-
tives i aconseguiren els avenços 
més importants de la humanitat 
pels drets dels treballadors.

Està clar que l’associacionisme 
és l’eina útil per a vehicular les 
voluntats de la societat civil i 
que, per tant, ha de ser el refe-
rent a l’hora de plantejar projec-
tes de participació, ha de ser la 
meta a assolir a l’hora de gene-
rar participació ciutadana. Una 
altra cosa és que l’actual situació 

mostra la seva voluntat de col-
laborar. I per això cal que tin-
guem un model de referència. 
Pel Consell Nacional de la Jo-

ventut de Catalunya el model 
de participació es basa en la cor-
responsabilitat que tenen tots 
els membres d’una societat en la 
seva contínua definició i cons-
trucció. Si formem part de la so-
cietat, els seus problemes són els 
nostres problemes. Però per fer 
construcció social cal un treball 
estructurat i continuat. Tot pro-
jecte vital necessita d’una estruc-
tura i d’una continuïtat, i això 
és l’associacionisme. 

La necessitat  
de l’organització
Apostar per projectes poc arti-
culats, accions individualitza-
des, propostes temporals sense 
continuïtat és, al nostre parer, el 
mateix que renunciar a les pro-
postes amb capacitat de modifi-
car els elements socials que ens 
permetin millorar les condicions 
de vida. A tall d’exemple, po-
dríem parlar d’aquelles persones 
que es van començar a organit-
zar per defensar els interessos 
dels treballadors i que van en-
tendre que per assegurar l’èxit 

A les associacions hi ha do-
nes i homes, gent de dife-
rents edats, amb o sense 

estudis, persones que treballen 
i d’altres que estan a l’atur, de 
diferents classes socials i proce-
dències, que s’identifiquen amb 
diferents corrents ideològics, 
culturals, musicals. Sí que hi ha, 
potser, una cosa que ens dife-
rencia dels “joves en general”: 
tenim opinió, l’expressem públi-
cament i la fem valer. És això el 
que ens invalida per interactuar 
amb l’Administració? Aquest és 
un fals debat que amaga la baixa 
voluntat d’acceptar la participa-
ció i voler esquivar-la escudant-
se en la massa.

És evident que hem d’incorpo-
rar més gent als espais de par-
ticipació i que som menys dels 

desitjables, però això no treu 
que puguem ser representants de 
la societat, la que vol i té alguna 
cosa a dir, la que té propostes i 
la que treballa cada dia per fer-
les realitat.

Tota la societat té alguna cosa 
a dir, però no tota ho expressa; 
per tant, caldrà incorporar als 
espais de debat, de responsabili-
tat i de construcció la gent que 

Dir que es vol escoltar els joves i no parlar amb les 
associacions juvenils perquè els primers són repre-
sentatius dels diferents joves i els altres no tant és 
no saber, o no voler saber, que les associacions es-
tan formades per joves tan normals, diversos i re-
presentatius com la mostra general que es pugui 
fer aleatòriament d’un territori.

Associacionisme vs joves 
en general, un fals debat

“Els joves associats te-
nim opinió, l’expressem 
públicament i la fem 
valer…”

“Apostar per projectes 
poc articulats i accions 
individualitzades és re-
nunciar a la capacitat de 
transformació”

social, amb els valors predomi-
nants, no ajudi a fer-ho.

En tot cas, això no significa que 
haguem de renunciar-hi, ja que, 
altrament, estarem renunciant a 
la política o a l’ideal social. En 
tot cas, hem de canviar les es-
tratègies d’intervenció, no l’ob-
jectiu, que és la generació i el 
suport a l’associacionisme com a 
eina de representació ciutadana.

Fidel González

Secretari de Participació i 

implantació territorial del CNJC

fidel.gonzalez@cnjc.cat 
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TRIANGLE JOVE

L’inici de les jornades comp-
tà amb dinàmiques a càrrec de 
joves del GOB –l’organització 
social ecologista unitària de les 
Illes– i de companys tècnics del 
CNJC, a més d’un concert de 
S’Arrual Jazz Mort, banda ma-
llorquina de jazz, swing i dixie-
land.

Dissabte els participants es re-
partiren en grups per treballar 
quatre eixos temàtics –decrei-
xement, ordenació del territo-
ri, infraestructures i energia, i 
transports– presentats per po-
nències de tècnics o acadèmics 
i conduïts per joves experts en 
les diferents matèries. Joan Ol-
mos, professor de l’Escola Supe-
rior Tècnica d’Arquitectura de 
València; Antoni Bosch, econo-
mista; Margalida Ramis, porta-
veu del GOB-Mallorca, i Josep 
Vila, geògraf i director de l’Ins-
titut del Medi Ambient de la 

L’espai de trobada dels consells de joventut de 
Catalunya, les Illes i el País Valencià compleix 
deu anys i ho fa preocupant-se i treballant pels 
nostres països i per un futur millor per al nostre 
món.

Deu edicions 
de Triangle Jove

UdG, foren els encarregats de 
contextualitzar en l’àmbit teò-
ric les temàtiques de treball. Les 
seves ponències centraren les te-
màtiques de debat i esperonaren 
l’esperit crític.  

Durant tota la jornada de dis-
sabte, la conducció i dina-
mització dels ambientòlegs 
Sebastià Sansó i Nando Saba-
ter en el grup de treball d’Orde-
nació del Territori, del geògraf 
Llorenç Beltran en Transports, 
del pedagog Joan Ferrà en Infra-
estructures i Energia, i de l’am-
bientòloga i tècnica de medi 

ambient Aina Socies i el sociò-
leg Joan Amer en l’eix de De-
creixement, foren cabdals per a 
arribar a conclusions molt enri-
quidores que, amb un debat no 
exempt de sana polèmica, basti-

ren el document final: la ja clàs-
sica Declaració del Triangle Jove 
[v. pàg. 19 i 20]. 

L’endemà fou moment per al 
ple del Triangle Jove i per a una 
sessió de cloenda emotiva, amb 
la participació dels expresidents 
que durant la darrera dècada 
han passat pel CNJC, el CJCV 
i el CJIB, així com d’Eugeni 
Villalbí, secretari de Joventut 
de la Generalitat de Catalunya, 
i Joan Artigues, director gene-
ral de Joventut del Govern de 
les Illes Balears. Es finalitzà amb 
l’entrega als participants d’una 
obra commemorativa, en for-
mat de litografia, feta expressa-
ment pel jove pintor mallorquí 
Pere Capellà: uns equilibristes 
que construeixen un triangle. 
Tot un símbol d’aquests deu 
primers anys de Triangle Jove en 
què, malgrat les dificultats de 
tota mena i els diferents contex-
tos i territoris, s’ha fet realitat 
un somni.

Antoni Trobat

Tècnic de Triangle Jove

triangle@trianglejove.net

Els passats 3, 4 i 5 d’octu-
bre de 2008 va tenir lloc 
a l’alberg de La Victòria, 

a Alcúdia (Mallorca), la desena 
edició de la Trobada del Trian-
gle Jove. Més de 150 joves ba-
lears, principatins i valencians 
feren realitat, un any més, l’en-
contre per excel·lència del mo-
viment associatiu juvenil dels 
tres territoris. Sota el lema “Jo-
ves, mobilitat i model territori-
al” l’aplec va aprofundir en les 
qüestions ecològiques i ambien-
tals que són i seran en el futur 
a l’agenda del teixit juvenil de 
Catalunya, el País Valencià i les 
Illes Balears. 

“Les ponències de tèc-
nics i acadèmics espe-
ronaren l’esperit crític”

“La Declaració final és 
fruit d’un debat ric i no 
exempt de sana polè-
mica”
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Declaració del Triangle Jove
“Joves, mobilitat i model territorial”

El moviment associatiu juve-
nil de Catalunya, del País Va-
lencià i de les Illes Balears ha 

demostrat sempre una sensibilitat 
i implicació especials en la preser-
vació de l’entorn natural i ecolò-
gic que hem heretat.  Com a jovent 
compromès amb el territori, i pre-
ocupat pel seu futur, exigim un 
rol protagonista en la definició de 
l’avui i el demà.

Davant una realitat ambiental que 
no ens satisfà, volem assenyalar les 
problemàtiques que patim el jovent 
de manera quotidiana i algunes de 
les propostes que considerem ade-
quades per afrontar-les.   

ORDENACIÓ DEL TERRITORI

La crisi del sector de la construcció, mo-
tor econòmic del creixement dels darrers 
anys, ha posat de manifest la fragilitat 
d’un model de desenvolupament finit. 

La planificació urbanística actual parteix 
d’un error de concepció d’escala: els rit-
mes de creixement i d’ocupació del sòl 
s’han accelerat durant el segle XX. Cal 
una planificació diferent a la que ha exis-
tit fins al moment. Aquesta ha de ser 
una eina al servei d’un model de país al 
darrere, que no només tingui en comp-
te criteris econòmics, sinó que prevegi els 
socials, sanitaris, educatius, etc.

Els principis bàsics per a l’ordenació de 
territori haurien de ser l’autosuficiència i 
la proximitat. És inacceptable que els in-
teressos immediats d’unes administraci-
ons locals amb dificultats de finançament 
hipotequin la definició futura de les nos-
tres viles i ciutats.

Cal posar l’espai públic en el centre de 
la planificació, revaloritzant-lo i desco-
brint-ne el vessant educatiu com a espai 
de convivència.

En conseqüència, les entitats juvenils dels 
tres territoris demanem mesures incen-
tivadores per als municipis que conser-
vin el seu patrimoni natural i històric, 
un sistema judicial íntegre, amb recursos 
econòmics i humans suficients per a fer 
front a la corrupció urbanística i la valo-
ració de la tasca d’aquelles persones que 
conserven el paisatge, la pagesia.

Ens comprometem a treballar conjunta-
ment per divulgar les experiències i di-
nàmiques de preservació del territori 
exitoses, a exportar el nostre discurs a la 
resta de la societat i als partits i instituci-

ons públiques i, finalment, a reivindicar i 
ocupar l’espai públic per generar ciutada-
nia compromesa amb aquests valors.

TRANSPORTS

Els sistemes de transport col·lectiu dels 
tres territoris s’han demostrat insufi-
cients. Els joves volem moure’ns amb 
transport públic. I per fer-ho, en dema-
nem un de qualitat que respongui a la 
demanda dels usuaris i usuàries tant pel 
que fa a preus com horaris i freqüència, 
així com la supressió de les barreres ar-
quitectòniques i adaptant-les a les perso-
nes amb mobilitat reduïda.

Al mateix temps, apostem per descentra-
litzar les xarxes de transports amb l’ob-
jectiu d’assolir un equilibri territorial més 
alt i assegurar la mobilitat no tan sols en-
tre els principals nuclis poblacionals.

Demanem també la millora de la planifi-
cació de carreteres i infraestructures viàri-
es, enlloc de construir-ne de noves.

Proposem la realització de campanyes 
de sensibilització per a fomentar l’ús del 
transport públic, així com l’ús responsa-
ble del transport privat.

En aquest sentit, demanem una aposta 
decidida des de les administracions pú-
bliques per a la implantació d’un pla de 
transport nocturn que eviti els desplaça-
ments en vehicles privats. Aquesta me-
sura, que s’ha demostrat del tot efectiva, 
contribueix a la reducció de l’accidentali-
tat entre joves. 
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INFRAESTRUCTURES I ENERGIA

L’esgotament del model energètic actual 
imposa inexorablement un canvi progres-
siu de model caracteritzat per la reducció 
del consum i l’aposta per fonts renova-
bles. 

Aquest canvi passa, en primer lloc, per 
una aposta de les institucions amb inver-
sió en energies renovables que apropin la 
producció d’energia al lloc de consum. 
Segon, per una conscienciació social i in-
dividual sobre el seu ús racional. I tercer, 
per l’educació com a eina per a adaptar 
les necessitats energètiques personals. 

En aquest procés, les entitats juvenils te-
nim un paper necessari que hem de jugar. 
Disposem d’instruments que mostren el 
nostre compromís en la reducció del con-
sum energètic, com l’Agenda 21, l’ús dels 
sistemes de transport menys contami-
nants i la transmissió de valors a través de 
les nostres activitats.

És moment d’apostar per una legislació 
que asseguri l’eficiència energètica de les 
noves construccions, que penalitzi les in-
dústries que balafien energia, que incen-
tivi un consum responsable dins i fora de 
les llars i que reconegui públicament les 
entitats que redueixin el consum i facin 
propostes sostenibles. 

DECREIXEMENT

Entenem decreixement com la manera de 
conviure en societat resumida en “viure 
millor, produint menys”.

Els indicadors econòmics tradicionals 
són incapaços de reflectir la complexitat 
d’activitats humanes que produeixen des-
envolupament (tal com l’entenem a la so-
cietat occidental). Aquest té components 
intangibles que són difícils de mesurar 
o que s’expressen de manera diferent. El 
creixement, tal com és entès, conté ele-
ments que poden ser nocius per al nostre 
entorn.

En un context social dominat pel con-
sum desmesurat i irresponsable, cal un 
compromís personal i col·lectiu amb una 
manera diferent d’entendre el desenvolu-
pament, no com a alentiment ni renún-
cia a res.

El paper dels mitjans de comunicació i 
de la publicitat en general reforça cons-
tantment l’addicció al consum, centrant-
se especialment en la població jove. És 
imprescindible, doncs, promoure una ac-
titud crítica davant d’aquesta realitat.

Des de les entitats juvenils apostem, per 
exemple, per l’educació en el cosum res-

ponsable de productes alimentaris au-
tòctons i de la temporada i la promoció 
d’aquests per a reforçar el comerç als 
mercats tradicionals i setmanals i a petits 
establiments de proximitat, així com el 
comerç just.

També exigim una legislació que condu-
eixi a la reducció d’embalatges i envasos i 
a la identificació de l’origen del produc-
te i de la destinació final, així com tam-
bé sobre els productes amb hores de vida 
limitada. A més de la realització de cam-
panyes de difusió i conscienciació per un 
consum responsable, així com la legisla-
ció de les campanyes de màrqueting. Cal 
potenciar la reducció i la reutilització en 
el consum i visualitzar públicament el ci-
cle de vida d’un producte com a garantia 
de qualitat i durabilitat.

En el terreny personal, ja que el decreixe-
ment fa seva la frase “Actua localment i 
pensa globalment”, creiem necessària una 
presa de consciència i reducció envers el 
consum. Es pot millorar l’eficiència ener-
gètica substituint el transport privat i in-
centivant el transport públic.

Alcúdia, 5 d’octubre de 2008

Declaració del Triangle Jove
“Joves, mobilitat i model territorial”
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Les entitats juvenils del país estan d’enhorabona. El 
Consell Nacional de la Joventut de Catalunya (CNJC) 
celebra el seu 30è aniversari. Fa tres dècades que 
el CNJC teixeix complicitats amb la societat civil. Fa 
tres dècades que defensa i reclama millores per als 
joves d’aquest país. En definitiva, fa 30 anys que el 
CNJC fa xarxa amb els principals actors socials, amb 
les institucions i, sobretot, amb el conjunt del mo-
viment associatiu juvenil.

Durant els anys 70 les entitats juvenils mostren la seva capaci-
tat de participació en la reconstrucció del país i s’impliquen 
activament en l’Assemblea de Catalunya i en el Congrés de 

Cultura Catalana. L’any 1976 es doten d’estructures organitzati-
ves amb la creació de la Taula de Joves i el Consell de Forces Polí-
tiques, i un any després, el 4 de novembre de 1977, se celebra el I 
Congrés de la Joventut Catalana, que dóna lloc a la I Carta de la 
Joventut Catalana. Aquest document posava les bases per a la crea-
ció del CNJC, que naixia el 2 d’abril de 1979.  

El reconeixement institucional definitiu del CNJC arriba amb 
l’aprovació de la Llei 14/1985. És a partir d’aquell moment quan el 
Consell comença a ser considerat com el referent i interlocutor và-
lid davant la Generalitat en matèria de polítiques de joventut. 
Tres anys més tard, l’any 1988, 
les entitats juvenils es reu-
neixen sota el paraigua del II 
Congrés de la Joventut Cata-
lana. La reivindicació del dret 
dels joves al treball, a l’habitat-
ge, a l’ensenyament i a l’objec-
ció de consciència centren el 
debat, i les propostes donen lloc a la II Carta de la Joventut Catala-
na. Catorze anys més tard, l’any 2002, s’organitza el III Congrés de 
la Joventut Catalana, que, amb l’objectiu de posar al dia el discurs i 
les reivindicacions del CNJC, explora i disserta sobre temes com el 
diàleg i la participació. Aquestes reflexions donen com a fruit la III 
Carta de la Joventut Catalana, document de referència, encara ara, 
del CNJC. 
 
En els darrers anys, el CNJC s’ha centrat en el foment de la parti-
cipació i de l’associacionisme. La construcció d’estructures i eines 
per a enfortir i promocionar el teixit associatiu com el Pla d’actua-
ció territorial, el Pla de comunicació i la implantació territorial del 
Consell serviran, de ben segur, per a posar les bases d’un consell 
més obert a la societat, que assumeixi com a reptes de futur liderar 
la implicació juvenil en els afers col·lectius. El CNJC està d’enho-
rabona i la celebració de l’aniversari arriba ple de propostes, activi-
tats i, sobretot, de feina, molta feina! Jo no m’ho perdré. I tu?

Agnès Russiñol

Presidenta del CNJC

agnes.russinol@cnjc.cat

30 anys joves

“La I Carta de la Joventut 
Catalana posa les bases 
per a la creació, el 1979, 
del CNJC”

CNJC
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L’11 de Setembre els catalans i les ca-
talanes sortim al carrer a reivindicar 
els drets nacionals de Catalunya. I 

com no podia deixar de ser, el Consell Na-
cional de la Joventut de Catalunya s’ha su-
mat a la celebració de la Diada; a Girona, en 
el concert i la marxa de torxes del dia 10 a 
la nit, i a Barcelona, el mateix dia 11, amb 
l’ofrena floral al monument de Rafael Casa-
nova, a la Fira d’Entitats i en l’organització 
del concert de la Comissió de la Dignitat. 

L’11 de Setembre reuneix sota una mateixa 
bandera les plataformes, els partits polítics, 
els sindicats i les entitats i organitzacions ca-
talanes. Amb aquesta unió són molts els qui 
aprofiten per fer arribar la seva reclamació, 
individualment o col·lectiva, i no és d’estra-
nyar que en el context socioeconòmic actual 
les reclamacions siguin moltes i que l’any vi-
nent, probablement, encara siguin més.

Però hi ha una reivindicació que les agluti-
na totes: la voluntat de construcció i recons-
trucció de la nostra realitat, del nostre país. 

Aquesta Diada, el Consell Nacional de la Joventut de Catalunya ha tornat a sortir al carrer i s’ha afegit 
al clam de milers de catalans i catalanes. A més de l’11 de Setembre, però, som molts els qui treba-
llem en la quotidianitat per fer de Catalunya el millor país possible per a la gent que hi vivim. 

Fer país, l’11 de Setembre i cada dia

 Amb el temps, les problemàtiques han evo-
lucionat però el mecanisme continua sent 
el mateix: fer que s’escolti la nostra veu per-
què la societat civil organitzada reculli la 
demanda i hi generi la resposta més adequa-
da. Perquè les persones, les entitats i les or-
ganitzacions que viuen dia a dia la realitat 
catalana, l’11 hi són presents. Darrere les re-
clamacions dels ciutadans i les ciutadanes hi 
ha la necessitat d’una acció, d’una resposta 
que configura el nostre país. 

Les reclamacions socials no dilueixen el ca-
ràcter reivindicatiu de la Diada, de la mateixa 

manera que, per posar un exemple, les rei-
vindicacions nacionals no aigualeixen el Dia 
de la Dona Treballadora. 

L’11 de Setembre és el dia de manifestar col-
lectivament el sentiment de país. Però nosal-
tres, les catalanes i els catalans, fem país cada 
dia. En la nostra quotidianitat, som ciuta-
dans actius en la reivindicació i consolidació 
de la llengua i cultura catalanes, per exem-
ple. Accions que tenen un únic objectiu: fer 
de Catalunya el millor país possible per a la 
gent que hi vivim.

És fàcil pensar que el proper 2009 tornarem 
a trobar en el DEBAT JUVENIL un article ex-
plicant com el CNJC ha sortit al carrer l’11 
de Setembre, però la realitat és que al llarg 
de tot l’any, en les accions i els posiciona-
ments, estem lluitant pel país i la societat 
que el conforma. 

Maria Moya

Secretària tresorera del CNJC

maria.moya@cnjc.cat

“Hi ha una reivindicació que les 
aglutina totes: voluntat de re-
construcció de la nostra realitat”

CNJC
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“Les reclamacions socials no dilu-
eixen el caràcter reivindicatiu de 
la Diada, i a la inversa tampoc”



CNJC

del moviment associatiu juvenil 
i a tota la comunitat educativa 
a no decaure en la reivindica-
ció d’una vertadera LEC de pa-
ís durant el tràmit parlamentari 
que s’atansa i les accions que hi 
puguin esdevenir. Estem con-
vençuts que, si continuem amb 
el compromís per una educació 
pública, laica i de qualitat, com 
l’assolit en la Resolució d’educa-
ció de la darrera Assemblea, les 
nostres propostes podran gaudir 

Per això, ens veiem amb l’obli-
gació política de reafirmar tots 
els punts del document extens i 
detallat que hem negociat amb 
el Departament i els grups par-
lamentaris i volem deixar clar 

que no donarem suport a cap 
llei d’educació que no els in-
clogui i que no garanteixi el 
caràcter públic de l’educació 
sostinguda amb fons públics, és 
a dir, el servei públic educatiu.

Així les coses, volem posar de 
manifest que el Departament no 
compleix el Pacte Nacional per 
l’Educació i aprova l’avantpro-
jecte de llei en absència de la co-
munitat educativa i en ple estiu 
(29 de juliol).

Un text que, des del planteja-
ment inicial amb el document 
de bases, ha generat una forta 
oposició en el si de la comunitat 
educativa mereix ser tractat amb 
el màxim respecte cap als agents 
implicats, els quals ens hem pres 
amb tota la rigorositat necessà-
ria la redacció de propostes al-
ternatives als múltiples texts 
amb què Educació ha volgut 
aconseguir una sola LEC.  

Atesos tots aquests elements, vo-
lem fer una crida a les entitats 

Els darrers mesos, el Consell 
Nacional de la Joventut de 
Catalunya (CNJC) ha ju-

gat un rol important en el pro-
cés negociador de la futura Llei 
d’educació de Catalunya (LEC). 
Després de cercar i aconseguir 
un consens molt ferm, hem de-
fensat aspectes tan transcen-
dentals com ara la participació 
activa de l’alumnat, el reconeixe-
ment universal dels seus drets i 
deures, una inversió pública su-
ficient, la creació d’una sola xar-
xa en el sistema públic educatiu 
o un concepte global d’educa-
ció, és a dir, el reconeixement de 
llei a l’educació no formal. 

Així doncs, tenim una base prou 
sòlida sobre la taula per tal de 
destacar certs elements. En pri-
mer lloc, volem manifestar la 
nostra estupefacció pel fet que el 
Departament d’Educació de la 

Generalitat, a través del secretari 
de Polítiques Educatives, ens ha-
gi fet creure que estàvem negoci-
ant sobre paper de llei. El CNJC 
ha emprat en tot moment tots 
els canals existents per tal d’in-
tentar introduir a l’avantprojec-
te les millores que el moviment 
associatiu juvenil considera ne-
cessàries. 

L’avantprojecte de llei que ha arribat al Parlament 
de Catalunya per ser discutit entre els grups polítics 
no és el mateix text sobre el qual el Departament 
va interactuar amb els agents socials, entre aquests 
el CNJC. Aquest text, per contra, va ser aprovat en 
absència de la comunitat educativa i en ple estiu.

L’actual Llei d’educació de 
Catalunya, un projecte de país?

“No donarem suport a 
cap llei que no garan-
teixi el caràcter públic 
de l’educació sostingu-
da amb fons públics”

“La proposta del Depar-
tament s’allunya dels 
plantejaments del Pacte 
Nacional per l’Educació”

de la incidència que mereixen en 
pro dels milers de persones que 
cada dia entren i surten de qual-
sevol centre educatiu del nos-
tre país. 

Pau Planelles

Secretari d’Emancipació del CNJC

pau.planelles@cnjc.cat 

Lluís Monerris

Secretari d’Educació formal del CNJC

lluis.monerris@cnjc.cat
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INTERNACIONAL

En el període 2009-2010 també ha arribat el moment d’avançar en 
l’enfortiment de la situació dels joves en el mercat de treball. Es fo-
mentaran les bones pràctiques entre les organitzacions que promo-
uen l’ocupació juvenil i el treball digne per als joves.

La salut mental i el canvi climàtic seran els temes que es treballaran 
paral·lelament als processos polítics de les institucions europees i in-
ternacionals per tal de poder influir-hi com a joves de manera més 
efectiva.

Finalment, no vull oblidar fer esment de la part sentimental de l’As-
semblea: l’acomiadament de l’actual buró, del qual crec que cal men-
cionar especialment Bettina Schwarzmayr, que ha presidit el Youth 
Forum fins ara, i Ernest Urtasun, el nostre ambaixador juvenil a Eu-
ropa.

Cèsar Martínez

Vicepresident i secretari d’Internacional del CNJC

cesar.martinez@cnjc.cat

“Es continuarà treballant amb el teixit associatiu 
juvenil africà i s’incorpora Amèrica Llatina com a 
territori on enfortir relacions”

“Ens hem marcat objectius ambiciosos però al-
hora realistes per al proper pla de treball“

2�   DEBAT JUVENIL // TARDOR 2008 // REVISTA DEL CONSELL NACIONAL DE LA JOVENTUT DE CATALUNYA

En el tancament de l’edició del  
DEBAT JUVENIL encara no podem 
afirmar si el titular és del tot cert 

o no. El que és cert és que en aquesta 
assemblea d’organitzacions internacio-
nals i consells nacionals de joventut es-
tà previst aprovar el nou pla de treball 
i el buró. 

I aquest esdeveniment està marcat pel 
sud, especialment pel que fa al canvi de 
buró, en què els consells del sud d’Eu-
ropa tenim un paper clau en promoure 
que un dels candidats a la presidència 
sigui l’eslovè Tine Radinja. 

Quant al pla de treball pel proper man-
dat, ens marquem uns objectius molt 
ambiciosos, tot i que des d’un punt de 
vista realista. 

En educació, el Youth Forum treballarà 
pel reconeixement de l’educació no formal com un mètode d’edu-
cació inclusiu i dinàmic, però també com un espai d’aprenentatge 
permanent de qualitat que ha d’estar garantit per a tothom a través 
de la igualtat d’oportunitats a l’hora accedir-hi.

Pel que fa a la promoció de l’associacionisme, països com Albània, 
Bòsnia i Hercegovina, Bulgària, Kosovo, Macedònia, Montenegro, 
entre d’altres, seran objecte d’atenció per part del Youth Forum, en 
el sentit de la necessitat d’estabilització de les seves plataformes ju-
venils.

Per altra banda, es continuarà treballant en la promoció del teixit 
associatiu juvenil a l’Àfrica i s’incorpora, a petició dels consells del 
sud, Amèrica Llatina com a territori on enfortir relacions.

En temes més socials, l’objectiu principal serà l’augment de la par-
ticipació dels joves més desafavorits en les entitats juvenils i en els 
programes de la UE. A part d’això, es promourà la inclusió d’orga-
nitzacions juvenils que representin els interessos dels joves immi-
grants en els espais de participació, tant europeus com nacionals.

Entre el 13 i el 15 de novembre, el Youth Forum Jeneusse (YFJ), plataforma 
europea de joventut, ha celebrat la seva Assemblea General a Rotterdam, Ca-
pital Europea de la Joventut el proper 2009.

Europa es mou cap al sud
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La trobada va servir per a enllestir la De-
claració de Kíev “The future of the 
CoE youth policy”. La també anome-

nada Agenda 2020, adoptada a la 8a Con-
ferència Ministerial de Joventut del Consell 
d’Europa el passat 11 d’octubre, és fruit de 
mesos de negociacions i defineix les priori-
tats per a la propera dècada en matèria de 
joventut. Bàsicament, es diferencien tres lí-
nies principals: drets humans i democràcia, 
diversitat cultural i diàleg intercultural, i in-
clusió social dels joves.

Els debats no van estar exempts de contro-
vèrsia, ja que algunes reunions de l’Advisory 
Council (AC), òrgan de representació juve-
nil, van haver de ser cancel·lades per la man-
ca de suport tècnic (documentació, relator, 
etc.). L’AC va valorar aquestes deficiències 
com una conseqüència del retall pressupos-
tari del Consell d’Europa i va expressar el 
seu malestar a Ralph-René Weingärtner, di-

Els passats 1, 2 i 3 d’octubre va tenir lloc a Estrasburg (França) una 
nova trobada de l’Advisory Council del Consell d’Europa. Va ser un 
espai per al debat, la celebració i també per a la crítica constructi-
va del sistema de cogestió de la institució.

El CNJC, al Consell d’Europa

rector de Joventut i Esport, per posar en pe-
rill el sistema de cogestió, que és considerat 
un model per altres institucions en termes 
de participació dels joves.

L’agenda també va deixar espai per dues ce-
lebracions. D’una banda, la inauguració 
del renovat European Youth Center d’Es-
trasburg, que va acollir la trobada, i, de l’al-
tra, el 10è aniversari del Youth Partnership 
entre el Consell d’Europa i la Unió Europea.

Altres temes rellevants de la reunió van ser 
el futur dels cursos interculturals de llengües 
i la reestructuració interna del Consell d’Eu-
ropa. Així mateix, es va aprofitar l’ocasió per 
presentar diverses publicacions, com un es-
tudi sobre polítiques de joventut a Armènia. 

Gisela Gonzalo

Cap d’Internacional del CNJC

international@cnjc.cat

EL MODEL DE COGESTIÓ  
DEL CONSELL D’EUROPA

Conjuntament, representants 
dels governs i de les entitats 
juvenils elaboren les prioritats 
per al sector de la joventut i for-
mulen recomanacions per a fu-
turs pressupostos i programes. 
Aquestes propostes són aprova-
des després pel Comitè de Minis-
tres. Consta de quatre òrgans de 
decisió:

European Steering Committee 
for Intergovernmental  
co-operation in Youth Field 
(CDEJ)

Membres: Representants dels 
ministeris responsables de l’àrea 
de joventut dels 49 estats del 
Conveni Cultural Europeu.

Objectius: Estimular la coope-
ració intergovernamental i pro-
porcionar un fòrum de bones 
pràctiques sobre polítiques naci-
onals de joventut.

Advisory Council (AC)

Membres: 30 joves representants 
de consells nacionals i entitats.

Objectius: Fer propostes en tots 
els àmbits del sector de la jo-
ventut i fomentar la implicació 
dels joves en altres activitats del 
Consell d’Europa.

Joint Council

Membres: Tots els representants 
del CDEJ i l’AC.

Objectiu: Establir les prioritats, 
els objectius i els pressupostos 
del CoE en l’àmbit de joventut.

Programming Committee

Membres: 8 representants del 
CDEJ i 8 representats de l’AC.

Objectius: Supervisar i avaluar 
els programes dels European Yo-
uth Centres i de l’European Youth 
Foundation.
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L a mesura de la targeta bla-
va entrarà en vigor a partir 
de 2011, de manera que 

els i les immigrants que dispo-
sin de, com a mínim tres anys 
d’estudis universitaris o cinc 
anys d’experiència professional 
acreditable i tinguin contracte 
amb un mínim de salari mitjà, 
podran accedir a un permís de 
treball i residència per a extraco-
munitaris.

Davant d’això, des del CNJC 
ens afegim a les critiques que 
han fet moltes altres organitza-
cions en contra d’aquesta llei, 
per discriminatòria, selectiva i 
contrària als drets humans, que 
indiquen que qualsevol per-
sona ha de poder desplaçar-
se amb plena llibertat i al lloc 

El Consell de Ministres de la Unió Europa va aprovar el passat mes de setem-
bre la signatura de l’acord per a crear una “targeta blava” que permeti a les 
persones migrades altament qualificades obtenir permís de treball a la UE.

Targeta blava per a les 
             persones migrades

que triï per viure sense límits 
ni preus.

Amb mesures com la de la targe-
ta blava l’únic que s’aconsegueix és 
classificar la immigració en un pri-
mer i un segon ordre; manipular i 
provocar la fugida de cervells dels 
països empobrits i així bloquejar el 
seu desenvolupament; fomentar la 
corrupció a les mateixes ambaixa-
des per una més que probable ven-
da de títols universitaris, etc.

Fa la impressió que la UE vulgui 
copiar allò que sorgeix als Estats 
Units però sense el detall de te-
nir el mateix sentiment de país. 
A vegades, per tapar temes cab-
dals interns dels estats se sol acu-
dir al tema del qual és tan senzill 
parlar la immigració.

La targeta blava posa sobre la 
taula una sèrie de preguntes i re-
flexions que caldria que es fessin 
els ministres de la UE i les tin-
guessin en compte:

“La targeta blava dis-
tingeix entre immi-
grants de primera i im-
migrants de segona”

•   S’han de qualificar les perso-
nes migrades per un títol uni-
versitari? I els que no tinguin 
aquestes possibilitats no són 
vàlids? Què s’entén per perso-
na qualificada?

•   Una Europa amb recessió eco-
nòmica ha de promulgar nor-
mes per atreure els immigrants 
qualificats quan l’Estat espa-
nyol, per exemple, facilita la 
marxa voluntària d’aquest ma-
teix sector cap als seus països 
d’origen?

•   Serà igualment qualificat 
un universitari que ha estu-
diat a qualsevol universitat 
de Nigèria, Ghana, Senegal, 
Mèxic o Colòmbia que un 
universitari d’un dels països 
de la UE? O nomes té validesa 
haver estudiat aquí?

•   Què significa tenir la targeta 
blava, a part de prometre sous 
que no són creïbles?

•   Saben quants extracomunitaris 
titulats a la UE estan treballant 
en sectors que no els correspo-
nen perquè no estan valorats 
com a tals?

Tot plegat fa pensar en un apart-
heid encobert amb base legal.

Si no se sap què fer amb la im-
migració, millor no parlar-ne, 
perquè darrere de qualsevol quali-
ficació hi ha les persones, que me-
reixen gaudir dels seus drets i de 
respecte.

Soco Mbuy

Secretària de Cohesió social 

i Cooperació del CNJC.

soco.mbuy@cnjc.cat

“Què faran els qui no 
tinguin títol universi-
tari? Valdran els títols 
d’arreu?”
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vern d’Aragó –administrador de la Franja de 
Ponent–, el de les Illes Balears i el Govern 
de Madrid sobre les seues culpes quant a la 
creació d’aquest panorama.

El SEPC continuarà la lluita constant per a 
canviar aquesta situació en què ens trobem. 
Des del treball de base podem aconseguir 

articular una resposta contundent i lluitar 
per assolir els nostres objectius. Cap govern, 
ni espanyol ni francès, no ens aturarà mai 
en el nostre camí cap a un ensenyament pú-
blic, popular i de qualitat.

Josep Pinyol

SEPC - Universitat de Lleida

Des del Sindicat d’Estudiants dels Pa-
ïsos Catalans (SEPC) ens mostrem 
crítics amb aquestes dades, que re-

flecteixen la situació de l’ensenyament que 
es viu a la part dels Països Catalans que res-
ten sota administració espanyola. Un en-
senyament públic oblidat, abandonat i 
menystingut cada cop més per les adminis-
tracions espanyoles. 

Aquesta política d’abandó de l’ensenyament 
públic només beneficia el sector privat, ja 
que promou que totes les famílies que pu-
guin estrenyin la bossa per oferir als fills un 
ensenyament amb una qualitat digna. Una 
política que fa que aquells que no puguin 
fer front a la despesa d’un ensenyament pri-
vat –tot i que estrenyin la bossa– es vegin 

El 9 de setembre es va fer pública la notícia que la meitat de la població que viu a l’Estat espanyol 
d’entre 25 i 64 anys, és a dir, més de 13 milions de ciutadans, només ha cursat els estudis de l’ense-
nyament obligatori. Les dades són de l’últim informe de l’Organització de Cooperació i Desenvolupa-
ment Econòmic (OCDE) titulat Panorama de l’educació 2008. El percentatge mitjà de la resta dels 37 
països d’aquesta organització és el 31%. L’Estat espanyol dista, per tant, un 19% de la mitjana de la 
resta de països.

abocats a un ensenyament generalment de 
qualitat dubtosa. 

Des del SEPC continuem criticant forta-
ment totes aquelles mesures adoptades per 
les administracions que no fan més que 
enfortir aquest cisma. Un cisma reforçat 
per lleis que es poden considerar autèn-
tics atemptats contra l’estat del benestar i 
els drets socials, com la Llei d’educació de 
Catalunya (LEC) o la decisió del Govern ca-
talà de suprimir el batxillerat nocturn.

L’ensenyament ha de ser una prioritat per a 
qualsevol govern que pensi en clau de futur, 
ja que serem les noves generacions de gent 
jove les que configurarem els Països Cata-
lans del demà i els que forjarem el futur del 
nostre poble. Que un govern no vetlli per 
una correcta formació de les generacions 
que pujarem la societat del futur i que no 
hi inverteixi és una aberració i un atemp-
tat contra el poble mateix. Per tant, exi-
gim responsabilitats tant a la Generalitat de 
Catalunya, la Generalitat Valenciana, el Go-

“L’abandó de l’ensenyament 
públic fa que les famílies que 
puguin apostin pel privat”

“Que un govern no vetlli per una 
correcta formació de les genera-
cions futures és un atemptat 
contra el poble mateix”

L’ensenyament, una prioritat 
per a qualsevol govern
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Sens dubte, els joves som els grans 
oblidats de la societat del segle XXI. 
Grans promeses, però a la vega-

da grans mentides. L’accés del jovent al 
mercat laboral cada dia s’assembla més 
a una odissea, per no parlar dels salaris, 
que pel fet de ser joves ja són més baixos. 
I l’accés a un habitatge digne! Un dret 
que té tothom com a ciutadà, com a per-
sona, però veiem com independitzar-se 
s’ha convertit en tota una utopia.

Cada dia es parla de manera esgotadora 
de la gran crisi econòmica (i, sens dubte, 
també social) que està enfonsant aquest 
país: bancs sense liquiditat, multinaci-
onals en suspensió de pagaments, l’atur 
que creix amb bogeria, famílies incapaces 
d’arribar a final de mes, aliments i trans-
ports encarits fins a màxims històrics… 
Algú ha pensat en els joves?

Però el problema és també en la cadu-
citat d’un sistema educatiu desfasat, 
incapaç de donar respostes al gran aban-
donament escolar. És lamentable que 
en 30 anys de democràcia hi hagi ha-
gut tretze lleis d’educació. No podem 
ignorar els perills que comporta jugar 
amb la formació dels joves d’aquest pa-
ís, i és que des d’un despatx a Barcelona 
o Madrid no es pot imposar una llei que 
es modifica cada cop que canvia el color 
d’un govern. Més de 170.000 catalans de 

L’evolució que ha experimentat la societat en els últims 10 anys, i especialment en el cas dels 
i les joves, ens presenta un nou món que pràcticament desconeixem. El jovent està cada dia 
més preparat i compromès amb la societat, però és incapaç d’afrontar un món cada cop més 
complex, inflexible i insegur.

Joves del 
segle XXI
æ ¶

menys de 24 anys s’han quedat en mig 
de l’abisme entre el món estudiantil i el 
mercat laboral, arrossegats a feines tem-
porals mal pagades.

El mateix passa amb l’anomenat Procés 
de Bolonya a les universitats, que està 
provocant enormes divisions i la pèrdua 
de tots aquells valors i l’esperit amb què 
s’inicià el sistema universitari. 

Hem de ser conscients que la clau per 
a solucionar el present i el futur dels i 
les joves catalans és precisament en nosal-
tres. I tenim una eina amb experiència 

per a fer-ho: el Consell Nacional de la 
Joventut de Catalunya (CNJC). És hora 
d’agafar amb fermesa el nostre paper de 
líders d’aquesta societat, perquè podem 
demostrar que tenim idees, voluntat i 
forces per a aixecar aquest país.

En temes tan importants com la cri-
si econòmica, el finançament de 
Catalunya, l’Estatut, el problema de l’ai-
gua, el dèficit d’infraestructures o la de-
fensa d’un model energètic renovable és 
on hem de fer que s’escolti la nostra veu 
i les nostres idees i que es noti la nostra 
empenta com a motor que som d’aquest 
nou segle.

Aleix Clarió 

Secretari de Relacions institucionals de la 

Unió de Joves

“El CNJC és una eina amb ex-
periència per a poder canviar 
el present i el futur dels joves 
catalans”

“El nostre sistema educatiu 
està desfasat i és incapaç de 
donar respostes a l’abando-
nament escolar”



i simbòlica. La campanya “Posem el nom de Llu-
ís Companys a l’Estadi Olímpic”, l’aprovació del 
Pla estratègic de joventut de CCOO de Catalunya, 
la inclusió de l’emancipació juvenil com a principi 
rector del nou Estatut de Catalunya, o la participa-
ció en la creació d’ACTUA!, la principal platafor-
ma unitària d’entitats juvenils que ha emergit en els 
darrers temps, són algunes de les fites que marquen 
l’empremta d’Acció Jove a la societat catalana.

En el moment en què aquestes ratlles vegin la llum, 
haurà tingut lloc la II Assemblea Nacional d’Acció Jo-
ve. Una assemblea que obre un nou cicle en què cal-
drà concentrar els esforços a agrupar una generació de 
treballadors que alguns volen condemnada a la preca-
rietat laboral i social per a tota la vida, amb un objec-
tiu clar: conquerir el nostre dret a mirar el futur amb 
optimisme. Aquesta però, serà una altra història i l’es-
criuran unes altres mans.

Andrés Querol 

Coordinador nacional d’Acció Jove - Joves de CCOO fins

el setembre de 2008 

En Acció Jove ens hem anat 
construint nosaltres matei-
xos i hem dibuixat un pro-

jecte sindical de llarg recorregut 
basat en dos objectius accions: 
la lluita pel dret a l’emancipació 
de la joventut treballadora i la 
regeneració constant del sindi-
calisme de classe i nacional. Dos 
objectius que, juntament amb 
l’arrelament al centre de treball 
i la nostra independència acti-
va, configuren l’ADN del nostre 
moviment. 

La lluita pel dret a l’emanci-
pació ha suposat concentrar la 
nostra acció col·lectiva en els 
pilars del treball digne, l’habi-
tatge, l’educació i la participa-
ció real. Aquesta aposta suposa 
una acció de classe confrontada 
amb els poders econòmics i po-
lítics que, d’acord amb els seus 
interessos, han dissenyat polí-
tiques de joventut perifèriques 
que no suposen cap mena de 
qüestionament de les relacions 
de poder. Unes polítiques que 
s’adrecen, sota el paraigua del 
“consens nacional”, a un perfil 
de “jove oficial” en què no te-
nen cabuda la gran majoria de 
joves ciutadans reals. Una con-
frontació que no ha estat, que 
no és, gens filosòfica o ideal, si-
nó tremendament concreta i 
quotidiana.

L’acció sindical és per definició 
constant, perseverant i poc ami-
ga dels focs d’artifici. No obs-
tant això, el treball desenvolupat 
en aquests anys ha comptat 
amb moments concrets d’im-
portant transcendència material 

La creació d’Acció Jove com a moviment de joves 
de CCOO de Catalunya va suposar el naixement d’un 
moviment juvenil sindical nou, nascut des de la 
base i l’autoorganització, que va guanyar-se l’any 
2000 el reconeixement oficial de la Comissió Obrera 

ENTITATS

20.782 Som present, conquerim futur

“Les polítiques de joventut disse-
nyades pels poders econòmic i po-
lític no s’adrecen al jove ciutadà 
real”

Joves del 
segle XXI
æ ¶

Nacional de Catalunya. A diferència d’altres experi-
ències dins i fora de CCOO, Acció Jove és un projecte 
que parteix de treballadores i treballadors joves en 
el centre de treball, que no es va haver d’adreçar a 
les empreses perquè naixia a les empreses. 

“L’acció sindical és per definició 
constant, perseverant i poc amiga 
dels focs d’artifici”
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La formació dels 
professionals de 
Joventut, a debat

El jovent d’avui és, segons alguns experts, la ge-
neració més formada de la història. I els pro-
fessionals que ens dediquem a les polítiques de 
joventut, com anem de formació? Estem prepa-
rats per afrontar el repte de treballar per als joves 
i alhora amb els joves? Probablement hi podem 
millorar, i força.

Vetllar per l’existència i la qualitat de la formació que els diferents 
professionals de joventut necessitem és precisament un dels objec-
tius de l’Associació Catalana de Professionals de les Polítiques de 

Joventut (AcPpJ). Per intentar cobrir una part del buit, des de l’AcPpJ or-
ganitzem per tercer any consecutiu el Curs d’Especialització en Polítiques 
Locals de Joventut, adreçat als professionals de totes les administracions 
públiques catalanes, els membres i dirigents d’associacions juvenils, i les 
entitats i empreses que presten serveis per als joves. 

L’objectiu és capacitar els professionals per a l’aplicació de les polítiques 
de joventut al seu territori de referència, tant pel que fa a l’adquisició de 
coneixements teòrics i pràctics, com amb relació a l’aprenentatge d’habi-
litats professionals i a la promoció d’una actitud crítica i creativa; aques-
ta combinació ha sigut una de les virtuts més destacades i ben valorades 
per part de totes i tots els exalumnes (www.joventut.info).

Quina formació i per a què?
Ara bé, amb aquesta formació ja en tenim prou? Aquesta formació 
és vàlida per a tots els perfils professionals? Quin rol hi juguen les 
administracions competents a l’hora de promoure i garantir una for-
mació de qualitat? 

Totes aquestes preguntes, i moltes d’altres, van ser plantejades el pas-
sat 9 de setembre en la seu del CNJC, al si de la comissió assessora 
del curs, en què participaren representants i responsables de les ins-
titucions col·laboradores amb el curs de l’AcPpJ: l’Ajuntament de 
Barcelona, la Diputació de Barcelona, la Secretaria de Joventut de la 
Generalitat, el Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs, el Col·legi d’Educa-
dores i Educadors Socials i, òbviament, el Consell Nacional de la Jo-
ventut de Catalunya. 

En el decurs de la reunió, des de l’AcPpJ vam proposar la creació 
d’un espai interinstitucional de reflexió i coordinació que permeti 
racionalitzar, especialitzar i millorar tota l’oferta formativa existent 
per tal d’adequar-la a les necessitats reals dels i les professionals. La 
voluntat és consolidar un marc d’actuació compartit que ens per-
meti, en definitiva, tenir professionals més formats, més preparats, i 
amb més recursos per a afrontar amb èxit la seva tasca diària.

Totes les institucions presents valoraren molt positivament la creació 
d’aquesta xarxa i acordàrem trobar-nos de nou abans de finals d’any 
per concretar objectius i actuacions que cal desenvolupar. Des de 
l’AcPpJ assumim engrescats el repte de dinamitzar i dotar de contingut 
aquest nou espai que, sens dubte, representa un pas endavant en l’àm-
bit de la formació dels i les professionals i que contribueix així a digni-
ficar cada dia una mica més les polítiques de joventut d’aquest país. 

Associació Catalana de Professionals de les Polítiques de Joventut

“El curs que organitzem ha de 
servir per a aplicar millor les po-
lítiques de joventut al territori”
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En l’Associació de Joves Estudiants de 
Catalunya (AJEC) defensem una edu-
cació pública i de qualitat, i això com-

porta inevitablement una gestió democràtica 
i participativa per part de tota la comunitat 
educativa. I ho defensem des de la base que 
els centres educatius són molt més que sim-
ples llocs d’estudi. Són espais on adolescents 
i joves passem moltes hores i, per tant, esde-
venen el nostre entorn més immediat. És in-
negable, doncs, que ens hem d’implicar en 
tot allò que afecta la vida de l’institut. A més, 
d’aquesta manera garantim una bona convi-
vència i una millor educació. 

Les eleccions al consell escolar esdevenen, 
per a la majoria d’alumnes, la primera ex-
periència democràtica. I és que l’educació 
ha d’anar molt més enllà de l’aprenentat-
ge d’unes determinades assignatures. Tam-
bé ha de garantir el coneixement i l’exercici 

dels drets que com a ciutadans tenim. Per-
què els i les estudiants també som ciutadans. 
Axí doncs, la participació en el nostre entorn 
més proper no pot ser negada, tal com han 
intentat reiteradament alguns responsables 
de l’administració educativa. 

És evident que hi ha diverses maneres de 
participar en la vida del centre. Totes són 
complementàries. Però la representació de 
l’alumnat al consell escolar és, potser, la 
més important pel caràcter que té aquest 
organisme. Aquest espai és l’únic que els i 
les estudiants compartim amb la resta de la 
comunitat educativa en igualtat de condi-
cions. Hi ha qui creu, però, que no haurí-
em de tenir veu en aquesta mena d’òrgans, 
ja sigui per una concepció errònia de 
l’educació o perquè pensen que no servei-
xen de res. 

La realitat és ben diferent. Les dades demos-
tren una elevada participació de l’alumnat 
en aquestes eleccions, si bé és cert que cal 
treballar per tal de millorar-la qualitativa-
ment. És feina de tothom. D’altra banda, hi 
ha un seguit d’experiències que demostren 

que la tasca dels i les estudiants al consell es-
colar pot ser efectiva. Recordem el cas d’uns 
alumnes que van aconseguir canviar el direc-
tor del centre, el d’altres que van proposar 
amb èxit la instal·lació de màquines expe-
nedores de preservatius i, fins i tot, el d’uns 

companys que han posat en marxa un banc 
de reutilització de llibres de text; també 
aquells que no feien viatge de final de curs i, 
a força d’insistir-ne, van aconseguir-ho. 

Perquè després diguin que no serveix de res. 
Els estudiants també votem. Volem partici-
par per tal de canviar i millorar els centres 
educatius i les nostres condicions d’estudi. 
És el nostre dret.

Associació de Joves Estudiants de Catalunya

Aquest novembre hi ha eleccions als consells escolars, l’òrgan més important dels centres educatius. 
Des de l’AJEC creiem que aquest és un dels esdeveniments més importants que passen als instituts.  

“La implicació en els afers de 
l’institut és una garantia de bona 
convivència i millor educació”

Els estudiants també votem

“El consell escolar és l’únic espai 
on els i les estudiants estem en 
igualtat de condicions que la res-
ta de la comunitat educativa”
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La Fundació Privada per a la Promoció de l’Autoocupació de Catalunya, 
més coneguda com a CP’AC, és una entitat privada sense afany de lu-
cre, constituïda l’any 1986 amb l’objectiu de donar suport als joves 
emprenedors i emprenedores que opten per l’alternativa de l’autoo-
cupació, és a dir, per la creació d’una empresa pròpia.

L’autoocupació: 
una solució a la crisi
CP’AC ofereix als emprenedors i 

les emprenedores un servei 
públic d’iniciativa privada dissenyat per tal 
d’alleugerir el procés, sempre difícil, de po-
sar en marxa un projecte empresarial. Aquest 
servei es concreta en una diagnosi de la idea 
empresarial, l’assessorament per a l’elabora-
ció del pla d’empresa, la formació dels futurs 
joves empresaris, l’acompanyament en la re-
cerca de recursos, el finançament de les inici-
atives, l’orientació en el procés de constitució 
i el suport des de l’inici de l’activitat fins a la 
consolidació.

La Fundació CP’AC ofereix dues línies de fi-
nançament, el Business Angels i els micro-
crèdits FUSM.

Business Angels
El Business Angels  Network Catalunya 
(BANC), creat per la patronal CECOT i la 
Fundació CP’AC, és una institució privada 
que posa en contacte inversors privats (bu-
siness angels) i emprenedors que cerquen fi-
nançament per al desenvolupament dels seus 
projectes empresarials. Els inversors privats 
aporten capital, coneixements, experièn-
cia i xarxa de contactes en uns projectes que 
tenen la necessitat de finançament a llarg 
termini i un fort potencial de creixement. 
L’operació inclou una presa de participació 
temporal en el capital de la societat i l’obten-
ció d’una plusvàlua a llarg termini. L’import 
pot anar dels 25.000 als 250.000 euros.

Microcrèdits FUSM
La Fundació CP’AC actua com a entitat de 
microcrèdit social associada a la Fundació 
Un Sol Món de Caixa Catalunya. Gestio-
na un fons de microcrèdits destinat a finan-
çar projectes empresarials promoguts per 
persones físiques o jurídiques que no poden 
accedir al finançament necessari per al seu 
desenvolupament pels canals ordinaris del 
sistema financer, d’acord amb el contracte de 
préstec participatiu signat entre les dues ins-
titucions.

Seguidament, la CP’AC analitza els projec-
tes i, conjuntament amb la Fundació Un Sol 

Món, es decideix si s’atorga o es denega el 
microcrèdit. Amb el préstec aprovat, la Fun-
dació CP’AC continuarà al costat dels em-
prenedors.

El perfil d’usuari d’aquest servei és el de per-
sones amb dificultats per a accedir al siste-
ma financer convencional, emprenedors amb 
una idea de negoci viable a Catalunya i amb 
una necessitat financera d’uns 25.000 euros.

Cal destacar que el microcrèdit no neces-
sita aval, té un interès del 5%, un període 

d’amortització d’entre 3 i 5 anys i sense co-
missions.

Per seguir el nostre lema “Inverteix en tu 
mateix: crear el teu lloc de treball és invertir 
en tu mateix”, ens podeu trobar a www.au-
toocupacio.org o arreu de Catalunya de ma-
nera presencial.

Per a un primer contacte podeu trucar al 
902 12 12 18.

CP’AC
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Els Eurogames de Barcelona 
han estat un esdeveni-
ment per a la visualització 

de la comunitat LGTB en ter-
mes diferents als que els mitjans 
de comunicació ens tenen acos-
tumats. Barcelona es va omplir 
d’esportistes sense prejudicis i 
les entitats no esportives, com 
el Casal Lambda i DONA-JNI, 
vam donar suport a l’esdeveni-
ment amb la presència en les ac-
tivitats no esportives, és a dir, en 
el Village.

Però la pregunta recurrent dels 
ciutadans va ser: “No creus que 
fer uns jocs olímpics gais és dis-
criminatori en si mateix?”
I evidentment, la nostra respos-
ta com a joves és que sí.

Sí perquè no podem creure que 
permetent que hi hagi uns com-
partiments estancs per a gais, 
lesbianes i transsexuals (siguin 

olimpíades o siguin discote-
ques) es millori la integració 
d’aquests en la societat i se 
n’eviti la discriminació.

Ara bé, la qüestió és per què 
sorgeix aquesta pregunta? I 
per què DONA-JNI i el Casal 
Lambda, entre d’altres, vam vo-
ler participar si crèiem que el 
“gueto” va en contra de la in-

tegració? Doncs bé, la resposta 
és que hi vam participar per-
què no era un esdeveniment per 
a la comunitat LGTB exclusi-
vament. No era un comparti-
ment estanc. Eren els jocs que 
lluitaven contra l’homofòbia a 
l’esport. I el fet que la gent pre-
guntés sobre la discriminació 
dels Eurogames només respon 
a una manca d’informació. No 
podem culpar els organitzadors, 
que van subtitular els Euroga-
mes amb l’eslògan “Els jocs de 
la diversitat”. Novament, els 
mitjans de comunicació van fer 
un flac favor a l’associacionis-
me i a l’opinió pública, van fer 
creure que la comunitat LGTB 
fa les coses al marge de la resta 
de la gent.

No creiem que amb aquestes fra-
ses ningú hagi descobert la sopa 
d’all, però com que aquesta re-
vista es diu debat juvenil, vo-
lem instar que penseu per un 
moment per què no vau ser pre-
sents en aquest esdeveniment? 
Van ser problemes d‘agenda o re-
alment us van fer creure que la 
història no anava amb vosaltres?

Òscar Salcedo 

DONA Joves Nacionalistes per a la 

Igualtat

Josée Antonio Alonso

Joves del Casal Lambda

El passat mes de juliol, Barcelona va acollir els 
Eurogames, una competició esportiva multidis-
ciplinar que l’’European Gay and Lesbians Sport 
Federation (EGLSF) promou des de 1992 i que va 
ser organitzada per les Panteres Grogues, associ-
ació esportiva LGTB de Barcelona.

“Amb compartiments es-
tancs de gais, lesbianes 
i transexualstranssexu-
als no es millora la inte-
gració”

“Els mitjans de comuni-
cació van fer creure que 
la comunitat LGTB fa les 
coses al marge de la res-
ta de la gent”

Eurogames: un espai per a 
la diversitat o per a l’exclusió?



ENTITATS

��   DEBAT JUVENIL // TARDOR 2008 // REVISTA DEL CONSELL NACIONAL DE LA JOVENTUT DE CATALUNYA

Que la construcció de la Unió Europea només responia a fer d’aquesta un 
nou ens per a aplicar al conjunt dels seus estats les receptes neoliberals ho 
sabíem ja totes, i els ministres de Treball de la Unió Europea ens ho han 
tornat a recordar. Després de moltes hores de negociació, segons diuen, 
han decidit aprovar una nova directiva europea que, entre altres coses, am-
plia la jornada laboral a 60 hores setmanals -65 hores si comptem les hores 
de guàrdia. 

Europa ens retalla drets laborals

Amb Alemanya, un dels màxims impulsors d’aquesta directi-
va, ha estat l’Estat francès. Entre els governs “contrariats” i els 
acèrrims defensors han pactat un redactat amb què realment 

sembla que es vulguin rifar de nosaltres. I és que aquest diu que qui 
treballi més de 48 hores a la setmana ho farà de manera voluntària 
i mai obligat per la patronal, ignorant que a l’hora d’imposar con-
dicions de treball, la persona assalariada no parteix mai de la matei-
xa posició de força que l’empresària, i encara menys en moments de 
crisi econòmica com l’actual.

Ens podem trobar que certs governs no partidaris del contingut 
d’aquesta directiva es vegin pressionats per les multinacionals i ame-
naçats amb deslocalitzacions si no s’amplien les jornades laborals. 
S’intensifica així el poder d’aquestes empreses i es desacredita encara 
més, si es pot, la credibilitat de les institucions democràtiques libe-
rals. En cas de no cedir, cosa poc probable, les multinacionals mar-
xarien a estats de la Unió que sí apliquessin la normativa tal com 
està redactada i alimentarien el “dúmping social” entre estats.

Hi ha veus crítiques que auguren que aquesta ampliació de la jorna-
da laboral podria acabar amb un terç dels llocs de feina que hi ha en 
l’actualitat. Si a tot això hi sumem la llei que ja té precuinada la pa-
tronal espanyola, el Govern espanyol i els sindicats espanyols i que 
permetrà endarrerir l’edat de jubilació de les treballadores i treba-
lladors, tot plegat només ens pot dur a més precarietat laboral i més 
atur crònic.  

Aquesta construcció europea no és la que ens convé. Ja ho vam dir 
quan el referèndum per al tractat de la Constitució europea, i ara hi 
tornem. Fem una crida a aquelles organitzacions que es diuen d’es-
querres i defensores de les classes treballadores que van demanar el 
vot afirmatiu per al tractat europeu que reflexionin i uneixin els seus 
esforços amb els i les que diem que ens convé una nova construcció 
d’Europa. Si no ho fan, que es treguin les màscares, es deixin d’hi-
pocresies, d’enganyar i de desmobilitzar el conjunt de les treballado-
res i treballadors.  

Cal que la societat civil articuli una resposta a aquestes agressions 
cap els nostres drets i participi en les mobilitzacions i els actes que es 
duran a terme fins a novembre, quan està previst que hi hagi la vota-
ció al Parlament Europeu.

David Soriano

Portaveu de l’Espai Jove de la Intersindical-CSC

 
L ABORALS
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E l jovent és un col·lectiu 
que s’encamina cap a dei-
xar de dependre de la so-

lidaritat familiar, factor que 
–com sabem– ens debilita. En 
un context com l’actual cal dir 
que, si ja era complicat, la cosa 
empitjorarà de manera ben tan-
gible. Segons dades de l’INEM, 
l’atur dels i les joves catalans ha 
crescut un 41,03% en el dar-
rer any i segons les previsions 
que comencen a circular, encara 
creixerà força més i limitarà les 
nostres possibilitats d’emanci-
par-nos.

Cal sumar-hi el trist recorre-
gut que està patint l’Estatut 
de Catalunya. En l’etapa actu-
al, la del finançament, és d’es-
perar que l’Estat espanyol no 
s’ajusti a la llei –la seva pròpia 
llei– i prioritzi criteris propis 
per davant de les necessitats de 
Catalunya. Un altra dada per 
a reflexionar són els més de 8 

“Per fer front a la crisi 
cal aprofundir en la le-
gitimació del CNJC com 
a agent útil per a la 
transformació social”

“Espanya no ha tingut 
problemes per a gene-
rar ocupació a base de 
funcionaris allà on li ha 
interessat”

La responsabilitat de 
construir un futur per als joves

funcionaris per cada 100 habi-
tants que hi ha a Extremadura 
i els 4 escassos de Catalunya. 
Espanya no ha tingut proble-
mes per a generar ocupació 
a base de funcionaris allà on 
electoralment ha interessat als 
seus partits de poder, descapi-
talitzant Catalunya i aplicant 
mesures que, en definitiva, no 
responen als nostres interes-
sos. Com a joves, aquest esce-
nari també ens afecta i cal que 
afrontem la situació des d’on 
toca fer-ho. Les JERC no ac-
ceptaran en cap concepte deva-
luar el paper del CNJC perquè 
aquest és el veritable punt de 
trobada on les entitats juve-
nils hem de sumar esforços per 
portar endavant qualsevol me-
na de reivindicació.

Més que mai, doncs, els i les jo-
ves del país ho necessitem, cal 
aprofundir en la legitimació del 
CNJC com a agent útil per a 

la transformació social. Les se-
ves potencialitats són enormes 
i l’únic que cal fer és explorar-
les. Ara bé, per fer-ho hem de 
ser-ne conscients de la pluralitat 
per tal de treballar el consens de 
manera responsable. El fet de 
treballar per l’hegemonia d’un 
determinat discurs, a fi d’acos-
tar el consens cap als nostres 
plantejaments, cosa ben saluda-
ble quan un pensa que té raó i 
vol compartir-ho amb els altres, 
no atorga el dret a ningú per 
a afeblir la capacitat de treball 
del CNJC. Simplement perquè 
no és una actitud responsable 
cap al jovent, que necessita jus-
tament el contrari: que els qui 
conformem el CNJC afrontem 
de manera clara la defensa dels 
seus interessos.

Daniel Mallén

Secretari d’organització de les JERC

Malgrat els esforços que fan alguns polítics amb 
poca visió de la jugada i moltes galtes, en el con-
text actual no podem parlar en clau de “desac-
celeració econòmica” o de cap substitutiu del 
concepte que realment s’ajusta a la realitat del 
moment econòmic: crisi.
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igualtats econòmiques i socials 
sense canviar el sistema. 

Una altra manera 
de fer política
En el segon document reivin-
diquem la necessitat d’apos-
tar per una altra manera de fer 
política, per la radicalitat de-
mocràtica. Des de Joves d’Es-
querra Verda apostem per les 
noves maneres de fer política, ba-
sades en la mobilització ciuta-
dana i la sensibilització en els 
valors que defensem, amb l’ob-
jectiu de transformar la socie-
tat. Però apostem per aquestes 
noves maneres de fer perquè 
creiem que aquest és l’instru-
ment més transformador que té 
en l’actualitat la nostra societat. 
Un instrument que és a l’abast 

Amb el primer document 
ideològic volem definir 
propostes que trenquin 

les desigualtats existents. Avui 
vivim en un món dissenyat per 
als poderosos i pels poderosos, 
i aquests ens han imposat un 
sistema econòmic i social que 
explota els treballadors i les tre-
balladores, que viu en la lògica 
del creixement il·limitat sense 
tenir en compte els efectes sobre 
el medi ambient i que manté les 
estructures de discriminació se-
gons el sexe, l’orientació sexual, 
l’origen o la cultura. 

La política neoliberal ens pre-
senta l’actual procés de glo-
balització econòmica com 
l’oportunitat per a acabar amb 
les desigualtats, mentre que la 
realitat ens mostra que aquest 
procés les ha accentuades. Al-
hora, l’actual crisi econòmica i 
financera ha posat en evidència 
aquells que defensaven la per-
fecció del mercat i la reducció 
de les polítiques públiques. Da-
vant d’això, determinats sectors 
autoanomenats progressistes o 
socialdemòcrates han decidit 
abaixar el cap, s’han rendit a la 
lògica del capital i diuen que 
és possible acabar amb les des-

El cap de setmana del 25 i 26 d’octubre vam celebrarem al Prat de Llobregat 
la nostra IX Assemblea Nacional, sota el lema “Canviem la política per trans-
formar el món!” Hi vam posar a debat dos documents ideològics: un que 
proposa una visió de l’Estat del benestar des de l’òptica de l’esquerra verda 
i un altre sobre la necessitat d’una altra manera de fer política.

de tothom i que permet conce-
bre la ciutadania com a prota-
gonista de la política i no com 
a simple espectador. Avui és 
absolutament necessari fer un 
salt qualitatiu endavant que va-
gi més enllà del nostre sistema 
democràtic representatiu i que 

hi sigui un complement. Calen 
canvis que permetin introduir 
nous mecanismes per a recollir 
l’opinió ciutadana més sovint i 
amb una incidència més gran. 

“La crisi econòmica i fi-
nancera ha posat en 
evidència els qui defen-
saven la perfecció del 
mercat“

Canviem la política  
            per transformar el món

“Cal que s’escolti l’opi-
nió ciutadana més so-
vint i que tingui una 
incidència més gran“

Cal convertir la participació po-
lítica en quelcom proper a la 
quotidianitat. 

Joves d’Esquerra Verda volem 
ser un motor de creixement i 
transformació d’aquest movi-
ment polític i social. Per dur a 
terme un projecte d’esquerra 
verda nacional és imprescindi-
ble l’acció des de tots els punts 
del territori, és vital la parti-
cipació de tot el jovent incon-
formista a totes les comarques, 
barris, pobles i ciutats. Un pro-
jecte de veritable transformació 
necessita aplegar totes les sen-
sibilitats i necessitats per poder 
avançar cap a una societat més 
justa, sostenible i democràtica 
per a tothom.

Equip coordinador nacional de JEV
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Des del 1980, any de la nostra fundació, la Jo-
ventut Nacionalista de Catalunya (JNC) celebrem 
un congrés cada dos anys. El congrés és un mo-
ment molt important per a la nostra organització: 
es crea ideologia, es renoven posicionaments, es 

Enguany, la jubilació de les més de 350 persones de la JNC que 
arribem al congrés amb 30 anys implicarà, per força, un can-
vi en l’organització. En aquest congrés deixem de formar part 

de la JNC la generació que l’hem dirigida la darrera dècada, des de 
l’any 2000. I pren el relleu una nova fornada de joves que la gran 
majoria, a diferència dels de les tres primeres dècades de la JNC, han 
nascut en democràcia i amb la Generalitat recuperada; han estudi-
at en la reforma del sistema educatiu i no han compartit militància 
amb ningú que dirigís l’organització durant els anys 90, una època 
que va marcar clarament el tarannà de la nostra entitat. 

Els que marxem ja tindrem el nostre espai per rendir comptes i ac-
tualitzar els records en l’àmbit intern, però volem aprofitar aquestes 
ratlles per acomiadar-nos del moviment associatiu juvenil. No com 
a organització, ja que la JNC continuarà implicada en la vida i en el 
dia a dia del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya (CNJC); 
tampoc ho volem fer a títol individual, ja que la llista seria molt llar-
ga; pretenem acomiadar-nos en nom d’una generació de militants 
de la JNC, alguns dels quals han participat directament del Consell, 
d’altres s’han ocupat de les relacions amb les altres entitats membres 
i la majoria que amb la seva militància a l’organització han compar-

tit amb la resta del moviment 
associatiu juvenil uns anys de 
servei als i les joves del país i al 
país.

No creiem que aquest comiat si-
gui el moment de fer balanç de 
segons què, només volem dir, 
una vegada més, que el país ne-
cessita un jovent inconformista 

i valent, que faci sentir la seva veu i aporti solucions als dèficits es-
tructurals que afronta la gent jove. També volem dir que, com que 
això de ser jove és més una qüestió d’estat d’ànim que d’edat, podeu 
comptar amb nosaltres si creieu que us podem ser d’utilitat: des de 
les empreses, les institucions, el partit, etc. 

I, sobretot, reconèixer que tot aquest escrit ha estat un pretext per 
acabar dient-vos una sola paraula: gràcies. 

Gràcies i fins sempre.

Marc Pifarré, president de la JNC

Jordi Cuminal, secretari general de la JNC

“El país necessita un 
jovent inconformista i 
valent, que faci sentir 
la seva veu i aporti so-
lucions”

15è congrés de la JNC
La quarta dècada agafa el timó

fixen estratègies, es renoven els equips directius i, 
per garantir la renovació i assegurar així la possibi-
litat de formar-nos en diferents responsabilitats, es 
dóna de baixa als i les militants que arriben al con-
grés amb els 30 anys fets: els jubilem de la JNC.

“La nova fornada de la 
JNC no ha militat amb els 
qui van marcar el taran-
nà de l’organització“
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L’ssociació Juvenil Barbanitas, el 
Grup de Joves Xivarri, l’Esplai 
Cargol, l’Esplai Sant Pere Cla-

ver - El Clot i l’Associació Educativa Ítaca 
són alguns dels centres d’esplai del MCEC 
- Fundació Pere Tarrés (integrant de la 
CCCCCE) que participen en un projecte 
del Banc de Sang i Teixits (BST), basat en la 
metodologia de l’aprenentatge servei (APS), 
per sensibilitzar la població de la importàn-
cia de donar sang, i amb la implicació dels 
més joves del barri.
La col·laboració en el projecte “Donació 
de sang i educació per a la ciutadania” és el 
resultat de l’interès del BST i la Universi-
tat de Barcelona per a aplicar-lo en centres 
del Moviment de Centres d’Esplai Cristians 
(MCEC). L’experiència va ser tan positiva 
en el primer any que una de les monitores, 
Vanessa Pleguezuelos, i tècnica d’APS del 
BST, va passar a coordinar el treball entre el 
Banc i els centres participants. L’objectiu és 
involucrar els i les joves en la difusió de la 
campanya amb activitats vinculades amb el 
seu entorn. 

La primera part del projecte inclou una ses-
sió formativa en què s’explica com funciona 
la donació, com es treballa des de l’entitat 
i les habilitats socials necessàries perquè el 
missatge arribi amb claredat. Un joc de rol 
ajuda a treballar aquestes eines amb diverses 
dinàmiques. Seguidament, comença la part 
de servei, amb l’elaboració dels materials de 
la campanya i el repartiment de tasques en-
tre tots. “El que més sorprèn als participants 
és que no és fàcil aconseguir que la gent do-
ni sang i que hi ha moltes condicions per a 
poder donar-ne. I el que més els agrada és 
sensibilitzar el seu entorn més proper i veu-
re’n els resultats, és a dir, que la família doni 
sang”, afirma la Vanessa.  
 
El mètode de 
l’aprenentatge servei
La millor manera d’aprofitar els coneixe-
ments apresos és traslladar-los a la pràctica. 
En aquesta premissa es basa el mètode de 
l’aprenentatge servei (APS): els participants 
es formen i investiguen sobre un tema (apre-

nentatge) i després executen els coneixe-
ments en activitats que treballin necessitats 
reals de l’entorn i contribueixin a millorar-
lo (servei). 

Els infants i joves 
s’impliquen activament
Un dels èxits de la campanya és l’elecció de 
les activitats, que involucren diferents disci-
plines: es creà un logotip i un eslògan per a 
la campanya, es feren enquestes per als do-
nants, els possibles donants i l’equip sanita-
ri, es penjaren cartells pel barri, es repartiren 
flyers, s’enviaren cartes als veïns i es regala-
ren punts de llibre als donants. També es va 
gravar un programa de ràdio amb els ado-
lescents del Grup de Joves Xivarri a Ràdio 
Sant Boi durant una setmana. La implicació 
dels participants va doblar les previsions ini-
cials i es van aconseguir 54 donacions, sense 
comptar la gent que es va presentar però no 
eren aptes per a donar sang.

MCEC-Fundació Pere Tarrés

“El que més sorprèn els 
participants és que no 

tothom pot donar sang”

“El mètode de 
l’aprenentatge servei es 

basa en la posada en 
pràctica dels 

coneixements apresos”

ENTITATS

Els centres d’esplai dels MCEC – Fundació Pere Tarrés col·laboren amb 
el Banc de Teixits per sensibilitzar de la importància de donar sang.

Dóna’m la teva sangDóna’m la teva sang
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Estimulat per les opinions publicades en els darrers números de DEBAT JU-

VENIL de Jordi Cuminal (JNC), Andrés Querol (Acció Jove) i Joves d’Esquerra 
Verda sobre la situació del CNJC, he decidit fer una nova aportació al tema 
des d’una perspectiva personal, marcada inevitablement pel tarannà de la 
meva associació, de Minyons Escoltes i Guies de Catalunya. 

E l debat intern sobre el 
sentit i el model del 
Consell és quelcom re-

current i, segurament, intrín-
sec a la seva naturalesa. Això 
pot resultar interessant si es 
tracta d’un debat ben enfo-
cat que permet repensar-se per 
projectar-se cap al futur, però 
també feixuc si ens converteix 
en una organització bloque-
jada, desorientada o en con-
flicte permanent. El CNJC ha 
destinat molta energia en con-
frontacions de candidatures i a 
gestionar debats bipolaritzats, 
allunyats de les necessitats i les 
problemàtiques de bona part 
de les associacions membres. 
Els darrers anys en són un 
clar exemple, i és evident que 
no hi ha un únic responsable 
d’aquesta situació. El Con-
sell ha de poder ser alguna co-
sa més que un espai on assajar 

“El CNJC ha destinat 
molta energia a gesti-
onar debats bipolarit-
zats, allunyats de les 
necessitats de la majo-
ria de les entitats mem-
bres”

Servir més que servir-se

dinàmiques de confrontació, 
estratègies electorals, tècniques 
de desgast i càlculs de quotes 
de poder.

La dinàmica de blocs contra-
posats no reflexa la pluralitat 
ni la diversitat de les associa-
cions membres del CNJC, és 
una dinàmica més pròpia del 
sistema de partits, de govern-
oposició, en què moltes enti-
tats no ens sentim còmodes. 
No pot ser que ens creguem el 
Consell segons si el lidera algú 
dels “nostres” o dels “altres”, i 
això no vol dir perdre la capa-
citat crítica, però sí mantenir 
una actitud constructiva. De-
bats importants com el de l’es-
tratègia territorial del CNJC 
s’han de poder abordar en un 
clima menys encarcarat que el 
de “o estàs amb mi o estàs con-
tra mi”.

Si alguna cosa hauria de carac-
teritzar els qui s’han vist involu-
crats en la dinàmica del CNJC 
és precisament la seva capacitat 
d’empatia i entesa amb altres or-
ganitzacions quan les circums-
tàncies ho requereixen, capacitat 
que no és fàcil de trobar entre la 
classe política actual.

No se li escapa a ningú que 
són moltes les organitzacions i 
persones vinculades al CNJC 
que tenen vincles amb orga-
nitzacions o tendències polí-
tiques. Davant d’aquest fet, el 
més important és que aquests 
vincles no determinin la dinà-
mica interna del Consell, que 
s’ha de basar en la transversa-
litat de la condició juvenil. Els 
vincles polítics han de contri-
buir a exportar el discurs i les 
propostes del CNJC als grups 
parlamentaris i a organitzaci-
ons de referència de la societat 
civil i, per tant, amplificar la 
capacitat d’incidència del ma-
teix Consell.

En darrer terme, no és sobrer 
recordar que no es pot nedar 
i guardar la roba. Per avançar 
cap a un Consell cohesionat 
i amb capacitat d’incidència 
potser cal focalitzar els esforços 
a donar resposta a les necessi-
tats reals de les associacions i 
persones que el CNJC repre-
senta per sobre d’estar pen-
dents d’itineraris personals i de 
carreres polítiques. Servir més 
que servir-se. 

Benjamí Aguilar 

Secretari general de MEG

“Els qui participen del 
CNJC s’haurien de carac-
teritzar per la capacitat 
d’entesa amb altres or-
ganitzacions”
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enllà de quina sigui la nostra 
opció personal, hem de pen-
sar col·lectivament. No podem 
donar l’esquena a tot un sector 
de la població que consumeix 
drogues, siguin o no finançades 
pels nostres propis governs; és 
la nostra obligació, com a per-
sones relacionades amb el món 
del lleure i els joves, treballar 
per arribar a tothom. Sigui qui-
na sigui l’opció del jove, hem 
de treballar perquè el consum 

S i hi ha quelcom objectiu 
en la història de les dro-
gues al món és que n’hi ha 

hagut sempre. Des dels temps 
més remots, les diferents socie-
tats i grups humans han cone-
gut i han fet ús de les drogues.

El consum de drogues i la per-
cepció de les substàncies, la le-
galitat o il·legalitat, la valoració 
de les propietats, la difusió o 
l’ocultament són trets que han 
estat íntimament lligats als res-
ponsables del poder al llarg de 
la història. 

Per tant, hem d’entendre el fe-
nomen de les drogues com una 
conseqüència més d’aquest sis-
tema capitalista, que es fo-
namenta en la creació de 
substàncies més elaborades, en 
l’augment de l’autonomia i del 
poder adquisitiu dels i les joves 
i en un sistema de mercat molt 
més competitiu i amb una ofer-
ta més gran de productes (dro-
gues en un sentit ampli), en el 
qual deixen de ser tan sols un 
mitjà per esdevenir la finalitat. 

Les drogues es troben al nostre 
entorn, són a tot arreu, les ve-
iem, les toquem, les comprem, 
ens hi relacionem, les consu-
mim o les evitem. Però més 

El debat sobre els joves i les drogues sovint s’enfoca des d’un punt de vista 
prohibitiu i amb poca atenció a qui en consumeix. Nosaltres tenim clar que 
no podem donar l’esquena a aquesta qüestió i que allò que cal és ser rea-
lista, no deixar ningú de banda i crear individus responsables i crítics.

Treball en drogues: 
una Bena als ulls?

“Sigui quina sigui l’op-
ció del jove, hem de 
treballar perquè li com-
porti el mínim dany que 
sigui possible“

comporti el mínim dany que si-
gui possible.

Educar en el consum no vol dir 
que fomentem que els i les jo-
ves consumeixin drogues, si-
nó que fa referència a donar 
una informació objectiva sobre 
quines són les propietats de les 
drogues, donar indicacions per 
a un ús més responsable, dotar 
aquells que han decidit no con-
sumir d’eines per a reafirmar la 
seva opció, evitar al màxim els 
danys que els consums poden 
ocasionar, mostrar que existeix 
la possibilitat d’elecció, i tot un 
seguit d’accions que ens ajudin 
a crear individus responsables 
i crítics, capaços de prendre les 
seves decisions i assumir-ne les 
conseqüències. És a dir, reduc-
ció de riscos.

La reducció de riscos preveu, 
també, un treball per a intentar 
retardar al màxim els primers 
consums i la recomanació del 
no consum per a aquelles perso-
nes que per determinades qües-
tions (predisposició, malalties, 
medicació, embarassos, addic-
ció, etc.) no haurien de mante-
nir cap relació amb substàncies 
psicoactives; però en cap cas ha 
de tenir connotacions prohibi-
tives.

Si el nostre objectiu fos que els 
i les joves no consumissin dro-
gues, què faríem d’aquells que 
ja les consumeixen? Seria ètic 
i moral deixar-los per impossi-
bles, o creiem sincerament que 
els podríem “reconduir”? I quin 
paper juguen en aquest enrenou 
les drogues legals? Es poden ac-
ceptar pel sol fet que són de 
lliure accés?

Casals de Joves de Catalunya

“El fenomen de les dro-
gues és una conseqüèn-
cia més d’aquest siste-
ma capitalista“



MEMÒRIA

Ferran Soldevila fou  un dels homes que 
mantingué la fe en Catalunya, títol 
també d’un famós article seu, quan als 

anys quaranta eren legió els catalans silenciats 
o que feien callar i els de l’exili, com ell ma-
teix, no podien fer arribar al país la seva veu. 
Contribuí a treure la seva aportació de l’oblit, 
el record de la seva presència, i una actuació 
que esdevingué gairebé símbol de la resistèn-
cia. Fou, per la seva catalanitat, silenciat pel 
domini franquista i posteriorment, per les es-
querres més oficialistes, també menystingut. 
Soldevila, home de molts registres però un sol 
nexe: catalanitat en la visió nacional de la his-
tòria de Catalunya.
  
Recordo els comentaris a l’aula d’un professor 
de la primera UAB a finals dels seixanta, que 
el qualificava d’historiador  romàntic, com si 
fos un «poeta foll», un autor d’obra menor, 
d’obra desigual o, cosa pitjor, d’un autodidac-
te del qual no et pots refiar. És clar que a la 
nostra tendra edat d’estudiants si ens ho deien 
ens ho crèiem malgrat que Pierre Vilar hagués 
escrit pocs anys abans, el 1966 a Serra d’Or, 

que era «l’home que assumeix ensems diver-
ses tradicions: (...) la tradició romàntica de les 
grans reconstruccions nacionals a la manera 
de Michelet, la tradició clàssica d’una escrip-
tura sòbria i perfecta.» Als quinze anys  no lle-
gíem el mensual monàstic i tres anys després 
no replicàvem als professors si no estàvem se-
gurs del que crèiem.

L’obra de Soldevila és encara avui molt important. Les diverses i recents 
valoracions ultrapassen el cercle dels especialistes per fixar-se en un 
dels homes que ha contribuït a lligar generacions tot vetllant perquè el 
fil històric no es trenqués com pretenia el franquisme. 

Ferran Soldevila, historiador

-----------------------
“Fou silenciat pel domi-
ni franquista i menys-
tingut per les esquer-
res més oficialistes”
-----------------------
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Però un altre professor ens parlava de la sè-
rie de biografies catalanes en què figura un 
volum seu, un altre ens recomanava les Na-
dales del 1969 dedicada a la seva obra, de la 
Fundació Carulla, un altre els episodis de la 
història amb què enceta aquesta singular i 
única col·lecció a Europa... i s’anava desco-
brint la seva aportació. I avui a les bibliote-
ques de la UAB hi ha diversos exemplars de 
tota una producció extensa, rigorosa i exem-
plar.

Ara podem parlar-ne lliurement i cal felici-
tar-nos-en. Apareixeran dossiers monogrà-
fics i amb la bibliografia veurem tota aquesta 
amplitud temàtica. Als llocs on intervingué 
se’l recordà i així sigui l’IEC, l’Acadèmia de 
Bones Lletres, l’Arxiu de la Corona d’Aragó, 
del qual fou arxiver, la mateixa Generali-

tat… Es reconegué el seu valor de català 
il·lustre i hom aprofità l’aniversari per a la 
reedició d’estudis històrics difícils de trobar 
avui. Al costat d’aquests homenatges caldria 
que aparegués l’edició de les seves memòri-
es Al llarg de la meva vida (1970) i hom co-
negués llibres de difícil accés i poc coneguts 
com Hores angleses (1947) o altres que aju-
darien a entendre l’home, el seu pensament i 
no només fixar-nos en els seus treballs. 

Medievalista rigorós, escriptor fi i precís, 
amb l’elegància típica dels Soldevila i amb 
una extensa obra publicada, el seu mestratge 
arriba en el centenari del naixement el 1994 
i allò fou el detonant per una lenta i cons-
tant recuperació.  L’obra és múltiple i abasta 
des de la monografia d’alta divulgació sobre 
Les dones en la nostra història (1963) o Els 
catalans i l’esperit bel·licós (1966) fins els tre-
balls d’alta cultura com Pere el Gran (1952) 
o Els primers temps de Jaume I (1968) pas-
sant per obres actuals: Història de la procla-
mació de la República a Catalunya, (1977). 

  

Un objectiu clar: 
la divulgació de la 
història de Catalunya

Soldevila ha estat un historiador que ha ar-
ribat al poble. Les diverses edicions de la 
seva Història de Catalunya editades per l’As-
sociació Protectora de l’Ensenyança Catala-
na o per l’editorial Alpha (1963) i el resum 
de Selecta (1968) han estat un notable èxit 
editorial. No és estrany, doncs, que quan es 
plantejà la massiva edició d’una breu histò-
ria pàtria (Resum d’Història dels Països Ca-
talans, 1974), arran del cinquè centenari 
de la impressió del primer llibre en cata-
là, hom triés la seva versió i Miquel Coll i 
Alentorn expliqués a la motivació inicial el 
perquè de l’edició sense necessitat de justifi-
car o explicar el perquè de la tria de l’autor. 
És obvi que no hi ha ningú com Soldevila 
per aquesta labor de divulgar la història de 
Catalunya: «informació indispensable per a 
saber qui hem estat i com hem arribat a és-
ser qui som.» Aquest objectiu el va menar 
a escriure manuals d’història de Catalunya, 
obres d’assaig amè, articles de to cultural en 
diaris i revistes com Història de Catalunya 
il·lustrada, (1967) i, fins i tot a una singular 
obra: Què cal saber de Catalunya (1968) que 
és una introducció  ideal per a la visió del ric 
món de la catalanitat. 

El Soldevila historiador fou, com veiem, ben 
notable, treballador infatigable, amb un sen-
tit directe d’escriptura sempre pensant en 
el lector. D’ací l’estil que amb la catalanitat 

militant li congrià enemics. Conreà tres as-
pectes del treball històric amb igual encert: 
la recerca a través de publicacions ben sug-
gerents, la divulgació amb amenitat i amb 
rigor i la docència amb l’acceptació amical 
dels alumnes fins que el resultat de la guerra 

-----------------------
“Les seves memòries i 
altres llibres poc cone-
guts ajuden a entendre’n 
el pensament més enllà 
dels seus treballs”
-----------------------

li tallà totes tres ales. S’exilià per coherència 
i per honestedat personal. Com historiador, 
la seva bibliografia és extensa i notable. Com 
a nacionalista, la seva contribució fou valuo-

sa: IEC, l’Escola de Bibliotecàries, els Estu-
dis Universitaris Catalans, la primera UAB, 
La Publicitat, Revista de Catalunya... foren 
moltes les iniciatives que comptaren amb 
la seva constant i laboriosa aportació. Segu-
rament caldria rellegir-se la seva obra amb 
uns ulls nous i aleshores l’afirmació de Vilar 
que la voluminosa Historia de España (1954) 
marcarà la historiografia de la península pot 
prendre un valor de referent pel que fa igual-
ment a la història de Catalunya. Si pot apa-
rèixer la reedició de les memòries, els articles 
de La Publicitat (1920-1938).
 
Josep M. Figueres

Historiador

-----------------------
“La seva obra abasta des 
de la monografia d’alta 
divulgació fins els tre-
balls d’alta cultura”
-----------------------
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Ferran Soldevila, historiador

-----------------------
“No hi ha ningú com 
Soldevila per la labor 
de divulgar la història 
de Catalunya”
-----------------------

�2   DEBAT JUVENIL // TARDOR 2008 // REVISTA DEL CONSELL NACIONAL DE LA JOVENTUT DE CATALUNYA



YOUTH DEBATE 89

Autumn 2008

Youth Debate is the quarterly magazine of the National Youth Coun-
cil 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 au-
thorities. The magazine Youth Debate is the voice of the associative 
youth movement. Over 150,000 young Catalans are associated and 
take part in one of the groups affiliated to the Council.

Contents

Editorial 

•  The Economic Crisis and Young People 

The Economic Crisi and Young People

•  Notes on a Crisis Foreseen 

The CNJC throughout the Country

•  The Associations Movement vs. Young People  
in General, a False Controversy

Triangle Jove

•  Ten Editions of ‘Triangle Jove’

Cnjc

•   Thirty Years Young

International

•  Europe Moves South

Social Cohesion

•  Blue Cards for Migrant Workers

Memory

• Ferran Soldevila, Historian

Editorial

The Economic Crisis and 
Young People 

This is issue number 89 of Youth 
Debate. Some months back 
we had plans for this issue to 
be a monographic on the 30th 
anniversary of the CNJC, but 
our plans started taking a back 
seat as events unfolded and 
the economic crisis got worse. 
A forum for reflection such as 
Youth Debate could not remain 
on the sidelines of a global 
phenomenon of this magnitude, 
which so far this year has already 
led to an increase of over 50% in 
young people’s unemployment 
in this country. In this issue we 
shall be analysing or providing 
the tools for considering what 
the role of young people is 
or will be with regard to the 
economic crisis.

We have asked associations to 
explain what role they think 
should be developed and to 
assess the first symptoms of a 
crisis that, the experts predict, 
looks like plunging the country 
into recession. That’s all we 
young people need! In recent 
years our emancipation has been 
thwarted by prohibitive property 
prices and the precarious nature 
of salaries. Now, with this new 
scenario, the outlook is even 
gloomier.

How should young people tackle 
this new, unknown worrying 
period? And what role should 
our youth organizations play? 
We cannot stand still and do 

ABSTRACT
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nothing. Our youth bodies have 
the social responsibility to come 
up with proposals. We have to 
generate ideas to alleviate the 
daily grind of the crisis and 
the consequences it may bring. 
Moreover, we ask our politicians 
to take civil society into account 
and all the players involved 
to design and implement the 
necessary measures.
 

Agnès Russiñol
CNJC President

agnes.russinol@cnjc.cat

The Economic Crisi  
and Youn People

Notes on a Crisis Foreseen 

There has been a lot of talk 
about the causes of the present 
economic and financial crisis 
and the possible solutions 
and magic formulae that the 
governments of the Western 
countries are adopting to deal 
with it. But with all this mound 
of information there is the risk 
of not seeing the wood for the 
trees.

In Catalonia there have been 
two basic components that have 
turned out to be indicative of 
the over-heating of the engine 
of the economic growth over the 
last fifteen years: the building 
sector and the financial sector. 
The bubble has burst in both 
cases after a speculative rise 
without precedent in the history 
of capitalism.

Housing has been considered 
a consumer good, the prices 
soared and access to a home has 
become a privilege within reach 
of very few young people. In 
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the field of finance, the revised 
growth forecasts are being taken 
advantage of in order to adopt 
measures that make the workers 
pay for the damage done.

Who’s Paying For It?
With youth unemployment 
growing over 50% so far this 
year and a quarter of young 
people afraid of losing their 
jobs in the coming months, we 
wonder why, depending on what 
and who, in some cases solutions 
are found, but for others the 
crisis is felt in all its harshness.

Any attempt to find a solution 
requires a global approach, and 
the political authorities have to 
have a say in it, democratically 
and with the power to regulate 
the markets, incapable 
in themselves of assuring 
the welfare of the world’s 
population.

Miquel Àngel Lozano
CNJC Programme Director 

programes@cnjc.cat

The CNJC throughout 
the Country

The Associations Movement 
vs. Young People in 
General, a False Controversy

To say that you want to listen to 
young people and not talk to the 
youth associations because the 
former are representative of the 
different young people and the 
latter are not is not knowing, 
or not wanting to know, that 
the associations are made up of 
young people as normal, diverse 
and representative as the general 
sample that may be taken at 
random in any territory.

In the associations there is, 
perhaps, one thing that does 
make them different: we have 
an opinion, we express it 
publicly and we make it count. 
Is this what invalidates us for 
interacting with the authorities? 
This is a false controversy that 
hides the unwillingness to accept 
our participation.

For the CNJC the participation 
model is based on the 
joint responsibility that all 
members of any society have 
in its continual shaping and 
construction. If we are part of 
the society, its problems are 
our problems. But a task of 
social construction requires a 
continuous, structured effort. 
And this is the associative 
movement.

To make a commitment 
to unarticulated projects, 
individual actions and 
temporary proposals with no 
continuity is to renounce the 
ideas with the ability to change 
the social factors that could 
allow us to improve living 
conditions.

The associative movement is a 
useful tool for articulating the 
wishes of civil society and which, 
therefore, has to be the point 
of reference when considering 
participation projects.

Fidel González
CNJC Territorial 

Participation Secretary
territorial@cnjc.cat

Triangle Jove

Ten Editions of 
‘Triangle Jove’

On October 3rd, 4th and 5th, 
2008 the tenth edition of the 
Triangle Jove Meeting took place 
in Alcúdia (Majorca). For another 
year over 150 young people 
got together for the gathering 
par excellence of the young 
people’s associative movement 
of Catalonia, Valencia and the 
Balearic Islands. Under the 
motto ‘Young people, mobility 
and the territorial model’, the 
gathering looked at ecological and 
environmental issues.

Those taking part split up into 
working parties according to 
the issue in question: negative 
growth, territorial organization, 
infrastructures and energy and 
transport. Several officers and 
academics took charge of leading 
them and contextualizing them 
on a theoretical level. At the 
end, the groups pooled their 
conclusions and these gave rise to 
the meeting’s final declaration.

Sunday saw the plenary meeting 
of Triangle Jove and an emotional 
closing session, with the 
participation of the ex-presidents 
who over the last decade have 
passed through the three councils, 
besides Eugeni Villalbí, the 
Generalitat de Catalunya’s Youth 
Secretary, and Joan Artigues, 
Youth Director General of the 
Government of the Balearic 
Islands. It ended with participants 
receiving a commemorative 
lithograph.

Antoni Trobat
Triangle Jove Officer

triangle@trianglejove.net



ABSTRACT

Cnjc

Thirty Years Young

The National Youth Council of 
Catalonia (CNJC) is celebrating 
its 30th anniversary. For three 
decades the CNJC has been 
building bridges with civil 
society, standing up for and 
demanding improvements for 
the young people of this country.
In 1976 youth bodies were 
equipped with organizational 
structures with the creation 
of the Taula de Joves and the 
Consell de Forces Polítiques, and 
a year later the 1st Catalan 
Youth Congress was held, which 
produced the 1st Catalan Youth 
Charter. This document laid 
the foundations for the creation 
of the CNJC, which came into 
being on April 2nd, 1979.

Definitive institutional 
acknowledgement of the CNJC 
came with the passing of Law 
14/1985. From that moment 
onwards the Council began to 
be considered as the point of 
reference and a valid interlocutor 
with the Generalitat on matters 
of youth policy.

Three years later, in 1988, the 
youth bodies met under the 
umbrella of the 2nd Catalan 
Youth Congress. The debate 
focused on the demand for 
young people’s right to jobs, 
housing, education and 
conscientious objection, and 
the proposals produced the 2nd 
Catalan Youth Charter. Fourteen 
years later, in 2002, the 3rd 
Catalan Youth Congress was 
organised, giving rise to the 3rd 
Catalan Youth Charter, which is 
still a reference document for the 
CNJC. 

 In the last few years the CNJC 
has concentrated on promoting 
participation and the associative 
movement. The construction 
of structures and tools to 
strengthen and promote the 
associative fabric will serve to lay 
the foundations for a more open 
Council.

Agnès Russiñol
CNJC President

agnes.russinol@cnjc.cat

The Current Catalan 
Education Act: A Project for 
the Whole Country?

The bill that has gone to the 
Catalan Parliament to be 
discussed by the political groups 
is not the same text over which 
the Department interacted with 
the social agents, among them 
the CNJC. This one, on the 
other hand, was approved behind 
the backs of the educational 
community and in mid-summer. 
With the text as it stands, 
the Department is still not 
complying with the National 
Agreement for Education.

After seeking and achieving a 
very firm consensus, we have 
defended aspects as important as 
the active participation of pupils, 
the universal recognition of 
their rights and responsibilities, 
sufficient public investment, the 
creation of a single network of 
the public education system or 
a global concept of education, 
in other words the recognition 
of non-formal education by 
the act. But the Generalitat 
de Catalunya’s Education 
Department has deceived us: it 
has made us believe that we were 
negotiating the letter of the law 

when this was not the case.
In the light of all this, we call 
upon the bodies of the young 
people’s associative movement 
and the entire educational 
community to keep up the 
demand for a real Catalan 
Education Act for the whole 
country during the forthcoming 
parliamentary process and the 
actions that may arise from it.

Lluís Monerris
CNJC Formal Education Secretary 

lluis.monerris@cnjc.cat

Pau Planelles
CNJC Emancipation Secretary 

pau.planelles@cnjc.cat

International

Europe Moves South

From November 13th to 15th, 
the Youth Forum Jeunesse (YFJ), 
the European Youth Platform, 
celebrated its General Assembly 
in Rotterdam, European Youth 
Capital in 2009.

At this assembly it is planned 
to approve the new work plan 
and the executive. This change is 
marked by the south. Especially 
with regard to the change of 
executive, in which the Southern 
European councils have played 
a key part by backing Slovenian 
Tine Radinja as one of the 
candidates for the presidency.

With regard to the work plan 
for the next term, we are setting 
ourselves some very ambitious yet 
realistic goals.

In education, the Youth Forum 
will work for the recognition 
of non-formal education as a 

method of inclusive and dynamic 
education, but also as a space 
for permanent quality learning 
that ought to be guaranteed for 
everyone through equality of 
opportunities in terms of access 
to it.

As to the promotion of the 
associative movement, countries 
like Albania, Bosnia & 
Herzegovina, Bulgaria, Kosovo, 
Macedonia, Montenegro will 
be the focus of attention by 
the Youth Forum. Work will 
continue in the promotion of 
the youth associative fabric in 
Africa, while Latin America is 
incorporated as a territory in 
which to strengthen links.

In more social matters the 
chief aim will be to raise 
the participation of more 
underprivileged young people 
in youth bodies and the EU’s 
programmes. For the period 
2009-2010 the time has also 
come to make progress in the 
strengthening of the situation of 
young people in the jobs market. 
Mental health and climate change 
will also be key issues.

Cèsar Martínez
CNJC Vice-president and 

International Secretary 
cesar.martinez@cnjc.cat

Social Cohesion

Blue Cards for Migrant
Workers

OLast September the European 
Union Council of Ministers 
approved the signing of the 
agreement to create a ‘blue card’ to 
allow highly qualified migrants to 
obtain a work permit in the EU.
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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 Estudi-
ants 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, 
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, 
Federació Catalana de l’Esplai, Federació de Centres Juvenils Don Bosco de Catalunya, Federació Nacional d’Estudiants de Catalunya, Joventut Nacionalista de Catalunya, 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. 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 la Joventut de Tarragona, 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, Grup Jove de la coordinadora 
Gai – Lesbiana, IBN Batuta, Joventut Europea Federalista de Catalunya, Maulets, Món-3, Rialles – Moviment Rialles de Catalunya. Col·laboradores: Angelets de la Terra, 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, Estudiants en Acció, Fundació Autònoma Solidària, Fun-
dació 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.

The blue card will come 
into effect in 2011, so that 
immigrants who have at least 
three years’ university studies, or 
five years’ provable professional 
experience, and have a contract 
for at least the average salary will 
be able to apply for a work and 
residence permit for non-EU 
citizens.

As regards this issue, we at 
the CNJC add our voice to 
the criticism of many other 
organizations against this law, for 
being discriminatory, selective 
and contrary to Human Rights. 
With measures like the blue 
card the only thing achieved is 
dividing immigrants into a first 
and second class. The result 
will be a brain drain from poor 
underdeveloped countries, thus 
hindering their development. It 
will also encourage corruption in 
embassies due to the likely sale of 
university qualifications.

Should immigrants be classed 
according to a university degree? 
And are those who have not 
had the possibility of gaining 
one not valid? What is meant 
by ‘qualified person’? Will 
only having studied in the EU 
be valid? What is meant by 
having the blue card, apart from 

promising salaries that are hard 
to believe?

Soco M’buy
CNCJ Social Cohesion Secretary

soco.mbuy@cnjc.cat

Memory

Ferran Soldevila, Historian

Ferran Soldevila was one of 
the men who kept his faith in 
Catalonia, the title, moreover, of 
a famous article by him, when 
in the 1940s many Catalans 
remained silent or were gagged, 
and those in exile, like him, 
were unable to make their voices 
heard in the country. He helped 
to bring their contribution out 
of oblivion, the memory of 
their presence, and an act that 
became almost a symbol of 
resistance. For his Catalan ideas 
he was silenced by the Francoist 
authorities and later also scorned 
by the more pro-government left 
wing. Soldevila, a man of many 
registers all linked to one thing: 
Catalanness in the national view 
of the history of Catalonia. We 
can now speak openly of him 
and we should be happy for 
this. Monographic dossiers will 
appear and with the bibliography 
we shall see his entire thematic 

range. He was remembered in 
the areas he wrote about and his 
status as an illustrious Catalan 
was recognised.

A rigorous mediaevalist, a fine, 
precise writer, with the elegance 
typical of the Soldevila family 
and with an extensive body of 
work published, his recognition 
came in the centenary of 
his birth, 1994, and was the 
beginning of a slow and steady 
recovery.

A Clear Objective: 
Disseminating the History of 
Catalonia
Soldevila was a historian 
who reached the people. The 
various editions of his Història 
de Catalunya were a notable 
publishing success. No one could 
teach the history of Catalonia 
like Soldevila: “information 
essential for learning about what 
we were and how we came to be 
who we are”.

As a historian, Soldevila was a 
tireless worker, with a direct way 
of writing, thinking always of 
the reader. He developed three 
aspects of historical work with 
equal aplomb: research, pleasant, 
rigorous dissemination and 
teaching, before the outcome of 

the Civil War clipped all three 
wings. He went into exile out 
of consistency and personal 
honesty.

Josep M. Figueres
Historian
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