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

EDITORIAL

30 anys fent xarxa

T

eniu a les mans el número 90 del Debat Juvenil.
Un exemplar especial que vol posar de manifest que
les entitats juvenils estan d’enhorabona. I és que 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 pels joves d’aquest país. En
definitiva, fa 30 anys que el CNJC fa xarxa amb els principals
actors socials del país, amb les institucions i, sobretot, amb el
conjunt del Moviment Associatiu Juvenil.
En aquest DJ repassem la història dels 30 anys del CNJC a
través de les vivències i opinions dels seus expresidents. Tots
conclouen que els temes que centren l’atenció del Consell
han evolucionat però en molts casos segueixen tenint relació amb els que es tractaven anys enrere. Entre les seves reflexions trobem adjectius i definicions que marquen l’essència
del que ha estat el CNJC durant els darrers 30 anys, i que, al
meu entendre, haurien de ser la guia pels anys propers: un espai de diàleg, d’aprenentatge, útil, independent, plural, amb
capacitat de lideratge, unitari i una font de valor afegit per a
Catalunya.

El 2 d’abril en fem 30, i encara ens queda molta feina a fer.
El Moviment Associatiu Juvenil està en constant evolució, no
para mai, i en conseqüència, els seus reptes tampoc. Ara tenim davant la imminent aprovació de la Llei de polítiques de
joventut i l’elaboració del nou Pla Nacional de la Joventut de
Catalunya (2010-2020). Segurament, els dos projectes més
importants que tindrem sobre la taula durant els propers anys.
I serà amb aquestes dues iniciatives quan el CNJC se la jugarà. I quan haurà d’exercir el seu lideratge més fort per marcar
el futur de les polítiques de joventut del país. En definitiva,
amb 30 anys a l’esquena, el CNJC es presenta madur i consolidat per desenvolupar el seu rol de lobby i d’interlocutor preferent en matèria de joventut davant dels poders públics.
Agnès Russiñol
Presidenta del CNJC
agnes.russinol@cnjc.cat
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Agnès Russiñol llegeix el manifest del Dia internacional
per a l’eliminació de la violència envers les dones
La presidenta del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya
(CNJC), Agnès Russiñol, va ser
l’encarregada de llegir el manifest de rebuig a la violència
masclista en commemoració del
Dia internacional per a l’eliminació de la violència envers les
dones, el 25 de novembre.
Russiñol va participar així a l’acte institucional que va tenir lloc
a la Plaça Sant Jaume de Barcelona i que va cloure amb un minut de silenci en record de les
víctimes d’aquesta xacra.
A l’acte hi van assistir també la
consellera d’Acció Social i Ciu-

Xarxajove TV, en una exposició
sobre la televisió actual

tadania, Carme Capdevila, i la
presidenta de l’Institut Català de les Dones (ICD), Marta Selva, així com altres representants
del Govern de la Generalitat de
Catalunya, de l’Ajuntament de
Barcelona i d’altres institucions. El manifest, de fet, estava
subscrit, a més de la Generalitat i l’Ajuntament, per les quatre diputacions catalanes, per
la Federació de Municipis de
Catalunya i per l’Associació Catalana de Municipis i Comarques.
Girona, la Pobla de Segur, Lleida, Tarragona i Tortosa també
van organitzar actes en aquest
sentit.

El Consell estableix un acord amb
Edicat, editora de Secundèria i
l’Hiperbòlic
El Consell Nacional de la Joventut de Catalunya (CNJC) ha arribat
a un acord de col·laboració amb Edicat, l’empresa editora de les
publicacions juvenils mensuals Secundèria i l’Hiperbòlic, a més
del portal d’internet www.deria.cat.
D’aquesta manera, es facilita la difusió de les activitats i consideracions del Consell en aquestes publicacions, que es distribueixen a centenars d’instituts d’educació secundària i a les
facultats universitàries del país. Així mateix, s’obre la porta també a col·laboracions regulars del Consell i les seves entitats al
portal www.deria.cat.

L’aplicació de televisió per internet que s’ha implementat
aquest curs al portal Xarxajove, gestionat pel Consell Nacional de la Joventut de Catalunya (CNJC), és un dels projectes
que va participar a Plató TV Jove, una reflexió sobre la televisió i els seus usos actuals organitzada pel Casal de Joves –
Casa Sagnier de Sarrià – Sant Gervasi.

Tot plegat s’emmarca en la voluntat, per part dels dos agents, de
fomentar l’associacionisme juvenil català. Secundèria i l’Hiperbòlic es poden trobar, a partir d’ara també, a les seus territorials
del CNJC.

A més dels videos de Xarxajove TV, es van projectar i presentar altres iniciatives televisives fetes per joves, com àFrica TV,
CanalUPC TV, Simulaciones Bcn, Tendencias TV, Connectats TV
i algunes produccions audiovisuals escolars.
Plató Jove TV va comptar també amb l’exposició col·lectiva
“Profundament tele”, realitzada per alumnes de l’Escola de
Disseny i Art EINA, amb un gran ventall de possibilitats creatives entorn aquest mitjà. També es va lliurar el premi del
Concurs Fanfics Televisius i hi va haver el debat sobre com
veiem els joves la televisió, moderat per Glòria Salvadó, professora de Comunicació Audiovisual de la UPF.
http://www.platojove.blogspot.com
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V Premis d’Educació en el Lleure de la Fundació Lluís Carulla

El Consell Nacional de la Joventut de
Catalunya (CNJC) ha participat, un any
més, en els Premis d’Educació en el Lleure que convoca la Fundació Lluís Carulla,
amb la presidenta del Consell, Agnès Russiñol, com a membre del jurat. Aquests
premis són cinc guardons, dotats amb
4.000 euros cadascun, destinats a promoure projectes i a reconèixer experiènci-

es i trajectòries de caràcter educatiu dins
l’àmbit de l’educació social i del lleure.
En aquesta cinquena edició el jurat ha
valorat les 52 propostes rebudes i ha resolt atorgar els premis a Coordinació Catalana de Colònies, Casals i Clubs d’Esplai
– Fundació Pere Tarrés, Esplac – Esplais
Catalans i la Fundació Catalana de l’Es-

plai, és a dir, al moviment d’esplai en el
seu conjunt, per la seva trajectòria. Així
mateix, els premis destinats a experiències han estat pel Club CAR Associació Sant
Tomàs PARMO (Vic) i per la Fundació Escolta Josep Carol (Barcelona). Finalment, els
guardons per a projectes se’ls han endut
l’Associació Educativa Ítaca (L’Hispitalet
de Llobregat) i l’Esplai El Timbal (Girona).

El CNJC entra a formar part de la FOCIR
La XIII Assemblea General Ordinària que la Federació d’Organitzacions
Catalanes Internacionalment Reconegudes (FOCIR) va celebrar el 5 de
març va servir per certificar l’entrada del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya (CNJC) com a nova entitat membre.
Junt a ESPLAC, la Fundació PuntCAT, l’Associació Catalana de Rugby Lliga i NOVA-Centre per la innovació social, el CNJC passa a formar
part d’aquesta plataforma nascuda el 1995 i que vol ser la veu de les
organitzacions catalanes a l’exterior, “el ministeri d’afers exteriors de
la societat civil”.
Actualment formen part de la FOCIR 33 organitzacions provinents de
diferents sectors. En el terreny de l’associacionisme juvenil, l’entrada del CNJC suposa un reconeixement a la tasca que el Consell ha estat fent des dels seus inicis, ara fa 30 anys, en matèria internacional.
A banda de la representació en múltiples plataformes i espais globals, cal destacar que el CNJC és membre fundador de l’European Youth Forum.
Segons Cèsar Martínez, vicepresident i responsable d’Internacional
del Consell, la participació, a partir d’ara, del CNJC dins de la FOCIR
“ha de permetre la coordinació d’esforços i l’intercanvi d’informació
i recursos entre entitats per tal d’enfortir i fer més present, en tots
els àmbits possibles, la veu del nostre país a l’exterior”.
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30 ANYS

Joventut organitzada a

“

Volem una societat que no rebutgi ningú, i que de fet no faci a ningú sentirse marginat. Els joves volem una estructura social capaç de tenir en compte i
acollir cada individu, fent-lo plenament partícip de la tasca social, qualsevulla
que sigui la seva condició, edat, sexe, raça, origen o creença”.
Primera Carta de la Joventut Catalana, 1977

A

ixí començava l’any 1977
la Primera Carta de la Joventut Catalana, primera
manifestació escrita del moviment associatiu juvenil català.
És un propòsit que podem signar avui, amb la mateixa força
i vehemència que ho es va fer
aleshores.
Els 30 anys d’història del Consell Nacional de la Joventut de
Catalunya (CNJC) combinen
dosis de continuïtat amb altres de canvi que li han permès
adaptar-se a la realitat juvenil.
Les seves funcions són les mateixes, no han canviat perquè
són les que li va atribuir el decret de creació de la Generalitat
provisional del president Tarradellas i les que més tard li va
reconèixer la llei 14/1985 del
Parlament de Catalunya.
Els temes que centren l’atenció del Consell han evolucionat
però en molts casos segueixen
tenint relació amb els que es
tractaven als anys setanta. El
procés d’emancipació juvenil,
l’accés a l’educació, el suport a
l’educació en el lleure, la participació juvenil, la immigració i
en l’àmbit de la salut, la sexualitat i el consum de drogues, etc.
Altres qüestions, afortunadament, han caigut en l’oblit de
forma molt ràpida. L’exemple
paradigmàtic va ser el servei mi-

litar i l’objecció de consciència.
Aquest tema va centrar una bona part de les reivindicacions i
de les actuacions de les entitats
juvenils fins l’any 2000 i això
es deixa veure tant a la primera
com a la segona cartes de la joventut catalana.
Podem recordar també la reclamació d’amnistia i indult per
als joves empresonats per motius polítics, socials o militars,
clam popular vehiculat a la Primera Carta l’any 1977. Aquesta va ser, sens dubte, un crit de
llibertat, de reivindicació dels
drets més essencials en una societat democràtica que tot just
albirava.

Una de les constants d’aquests
trenta anys han estat els temes
tractats, com hem vist. Això,
d’altra banda, no deixa de ser
normal fins a cert punt atès que
les funcions atribuïdes al CNJC
són les mateixes. El que pot resultar més frustrant és la constatació que empasseguem més
de dues vegades amb la mateixa pedra. Per posar un exemple, l’any 1980, primer any de
funcionament efectiu del Consell, es van tractar quatre grans
assumptes en el marc de la II
Assemblea General que encara ara són una prioritat per al
Consell: les bases per una llei
d’associacionisme juvenil, una
campanya de promoció de l’as-
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sociacionisme juvenil –que no
es va concretar per manca de
suport financer i institucional-,
els criteris per reglamentar la
formació de responsables juvenils (educadors en el lleure, escoles que imparteixen aquests
cursos) i, per últim, les bases
per a una política de subvencions i suport a les activitats juvenils.
És inevitable establir parallelismes amb alguns dels documents que centren l’atenció
del Pla de Treball actual: elaborar una proposta de model de
suport a l’associacionisme des
de l’Administració, un protocol d’actuació per al foment de

30 ANYS

a a Catalunya
l’associacionisme juvenil, facilitar formació a les entitats i als
seus quadres i interlocutar per a
la modificació de la llei estatal de
subvencions i de l’ordre de la Secretaria de Joventut.
El Consell per dins
L’evolució del CNJC també s’ha
manifestat en la seva organització, pel que fa a la composició,
al funcionament intern i a la relació amb d’Administració. La
I Assemblea General, celebrada
el 26 de gener de 1980, va agrupar un total de 29 entitats que
esdevingueren les fundadores i
escolliren el primer Secretariat.
Aquest òrgan de direcció del dia
a dia estava composat per onze persones, cinc d’elles representants de les entitats “socials”,
quatre de les entitats polítiques i
dues provinents dels consells locals de joventut. A partir de la
reforma dels Estatuts de la segona meitat dels anys noranta i
amb l’objectiu d’accentuar tant
el caràcter plural del Secretariat com la necessitat del consens
en la forma de treballar del Consell, es va modificar la composició, fent-la més equitativa pels
diferents àmbits d’entitats. Des
d’aleshores també, i amb la mateixa finalitat, s’establí la necessitat que per aprovar una resolució
calguessin dos terços de l’Assemblea del CNJC.

entitats que hi participen de forma diversa, el Consell es debat
entre l’acceptació dels consells
locals de joventut com a entitats de ple dret –fins l’any 1996
ho havien estat- i la forma d’integrar una funció essencial que
durant força temps havia quedat
en un segon pla: el foment de la
participació i el suport a l’associacionisme. Aquesta es dibuixa,
tenint en compte l’entorn social
que acompanya el moviment associatiu, com una de les tasques
més àrdues i difícils per a la qual
es requereixen molts recursos i
un treball en xarxa amb la resta
d’actors que treballen en matèria
de joventut, en especial les administracions públiques.

gan considerat legalment com a
entitat de dret públic amb una
composició cent per cent d’arrel
social i un govern propi i independent, representatiu i representant del moviment associatiu
juvenil català.
Podem preveure moltes de les
coses que vindran en el futur, però alguns fenòmens tot
just ara s’apunten. Un dels reptes més importants que haurà

d’afrontar el Consell Nacional
serà –i és- combinar aquesta vessant de treball i contacte amb les
institucions amb la independència necessària per a fer forts els
posicionaments propis en tant
que nascuts del consens i representatius del Moviment Associatiu Juvenil de Catalunya.
Miquel Àngel Lozano
director de Programes del CNJC
programes@cnjc.cat

El Consell i l’Administració
Aquella primera assemblea del
Consell fou presidida per la
Directora general de Joventut
d’aleshores, Rosa M. Carrasco, i
un membre d’aquest òrgan assistia a les reunions del Secretariat.
Es visualitzava, per tant, com un
organisme consultiu de la Generalitat l’opinió del qual era requerida en determinats temes.
La Llei 14/1985 del CNJC va
permetre consagrar la independència del Consell respecte l’Administració, convertint-lo en un
rara avis del corpus institucional de la Generalitat: l’únic òr-

Actualment, amb prop de 100

“Volem un organisme àmpliament representatiu de la joventut, independent i
laic, amb poder de control sobre la gestió de l’Administració i amb dret a exigir-li la informació prèvia dels programes i pressupostos de la joventut i per a
la joventut. L’accés protegit i gratuït als mitjans d’informació per a fer sentir la
seva veu sobre tots aquells afers en què el jovent consideri estar implicat.
Primera Carta de la Joventut Catalana, 1977

“
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30 anys de reivindicacions
En aquestes pàgines hem volgut fer una pinzellada a la
trajectòria del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya
(CNJC) des de la seva creació fins ara. Són moltes les persones que durant aquestes tres dècades han participat,
d’una manera o altra, en el Consell. Podríem haver ressenyat també tots els secretariats que hi ha anat treballant
i podríem haver aprofundit en les conjuntures de cada
època, però en lloc d’un Debat Juvenil ens sortiria un lli-

bre –que, de fet, tenim en ment–. Les opinions, tot i
que breus, de la majoria dels expresidents i expresidentes que han liderat el CNJC, però, sí que contribueixen a
fer-nos una idea de què ha estat el Consell, la joventut
catalana i el país per extensió, en els darrers 30 anys.
Han estat anys de reivindicacions –algunes encara pendents–, d’èxits i de mancances. Per això la història no
s’acaba aquí, sinó que queden anys encara per recórrer.

1 Quins eren els principals cavalls de batalla del jovent associat
durant l’època de la teva presidència?
2 Quines eren les dificultats amb què us trobàveu?
NARCÍS CASTANYER

1980-1984 Joventut Socialista
de Catalunya

TONI BRUEL

SALVADOR GAUSA

1. Incrementar la incidència política
del Consell, garantir la cohesió de
les entitats entorn del Consell, assolir una presència internacional
i atènyer l’estabilitat econòmica.
Eren els grans cavalls de batalla.
Als anys 80 emergien multitud
d’iniciatives associatives que, sense adornar-nos-en, contribuïen
a la construcció de la democràcia que tot just estrenàvem. Les
entitats obrien bretxes en la lluita contra la discriminació de collectius que no havien pogut tenir
cap veu fins aquell moment.

1. Portàvem tot just 10 anys de democràcia. Havíem d’inventar una
nova manera de relacionar-nos
amb les institucions, cosa que no
era fàcil. De fet, érem la primera
generació que no havia estat protagonista de la transició a la democràcia. Va ser també una etapa
de forta crisi econòmica amb xifres d’atur molt elevades que afectaven els joves.

1986-1988 Creu Roja Joventut

LLUÍS FONT

1984-1986 Minyons Escoltes i
Guies Sant Jordi de Catalunya
1. Teníem la sensació que el moviment associatiu havia aportat molts
quadres a la nova Administració
i que calia tornar a posar l’èmfasi
en l’articulació d’una societat civil
forta i incisiva, que era i és una de
les millors estratègies per afavorir
el progrés real de Catalunya. Això suposava que instàncies com el
CNJC no anessin a remolc de les
polítiques públiques adreçades als
joves sinó que tinguessin una veu i
una lògica pròpies. D’altra banda,
era una època de molt atur, i l’ombra d’aquesta realitat planejava en
el que anàvem fent.
2. La unitat en el Secretariat entorn
d’un projecte comú al servei dels
joves. No resultava fàcil evitar les
polèmiques i enfrontaments partidistes. Alhora, el perill de convertir-nos en un ens burocràtic, en
una mena de prolongació de l’Administració on es foguegen futurs
polítics, era ben viu.

2. Inicialment, teníem un problema
de subsistència econòmica molt
important, que es pogué superar
gràcies a la unanimitat dels partits polítics en el Parlament amb
uns pressupostos que donaren un
respir.
L’altra dificultat era trobar un
equilibri entre la funció reivindicativa i les bones relacions necessàries amb la Generalitat de
Catalunya. El conjunt de les entitats contribuïren definitivament a
que aquest equilibri s’aconseguís
i permetés desplegar campanyes
tan importants com la de l’associacionisme estudiantil i la de no
discriminació i igualtat de gènere.

1988-1990 MUEC

2. En primer lloc, la dificultat de ser
capaços de fer una diagnosi comuna i un discurs compartit sobre
els joves. Vam afrontar aquest repte amb el II Congrés de la Joventut i la Carta que vam presentar al
Parlament. En segon lloc, la visió
restrictiva que es tenia de les polítiques de joventut. Tot just s’iniciaven els primers plans integrals
on a més d’associacions de lleure
hi tenien cabuda temàtiques com
l’habitatge, els nous drets socials i
noves formes de convivència.

JORDI TORRADES

1990-1992 Associació Catalana
d’Estudiants
1. Aplicar la II Carta de la Joventut
Catalana i aconseguir una política integral de joventut per part
de l’Administració. Teníem també el repte constant de fer veure a
les entitats la utilitat del CNJC,
i això s’aconseguia, en part, fent
d’interlocutors amb l’Administració en temes com el finançament
de les entitats, els convenis o
campanyes adreçades als joves.
2. El seu recel de la Direcció General de Joventut envers el CNJC
–que el consideraven controlat
per l’oposició d’esquerres– els feia estar en guàrdia constantment
i no encaixaven cap crítica. Van
menystenir la Carta de Joventut
sorgida del II Congrés de la Joventut. Dubto que hi hagués cap
voluntat de fer una autèntica política interdepartamental en joventut.
Cal no oblidar les tenses relacions
amb el CJE. La incapacitat per
entendre la plurinacionalitat impossibilita poder formar part de
cap ens espanyol. En aquest sentit, vam potenciar molt les relacions fora de l’Estat.

Nota: “Lamentem no poder oferir l’opinió de tots els expresidents, cosa que es deu o a la impossibilitat de localitzar-los o a la no disponibilitat, segons els casos.”

8 DEBAT JUVENIL // PRIMAVERA 2009 // REVISTA DEL CONSELL NACIONAL DE LA JOVENTUT DE CATALUNYA

30 ANYS
XAVIER BRETONES
1992-1993 CJ Sabadell

AGUSTÍ PUJOL
1993-1994 MUEC

GABRIEL SERRANO
1994-1996 CJiI Cornellà

MARIA SOLÉS
1996-1997 CCCCCE

1. L’obtenció de recursos per a les
entitats, l’emancipació de les
persones joves, la credibilitat
de l’associacionisme davant de
les institucions. Feia anys, per
exemple, que no hi havia compareixences parlamentàries. Demanàvem també que Joventut fos
a Presidència, que permet més
transversalitat, i no a Cultura.
Teníem també sobre la taula la
reformulació del CNJC, amb
una reforma dels estatuts que es
va aconseguir aprovar per àmplia
majoria i que havia de comportar
que les entitats membres se sentissin més còmodes en el seu funcionament.
2. Hi havia dificultats, però jo em
quedo amb la bona disposició de
les persones que estaven al capdavant de les entitats i els membres
del Secretariat, que van creure el
que estàvem fent i tenien molta disponibilitat. Sense el suport
dels dos vicepresidents, Guillem
Espriu i Jordi Tolrà, segurament
el procés no s’hauria aconseguit.

terna, que al Consell no se l’havia tingut gaire en compte i calia
canviar-ho.

DOLORS CAMATS
2000-2001 RAI

1. Em temo que no han canviat gaire. El principal és el reconeixement, aconseguir posar en valor
la tasca social, educativa, democràtica, política, ambiental fins i
tot que fan les organitzacions. La
inversió que la societat i les institucions fan en les entitats juvenils és molt poca, mentre que
el retorn que aquestes associacions fan és enorme: en projectes
locals o sectorials que milloren
l’entorn, en quadres preparats en
gestió i democràcia, en cohesió
social, etc.
2. El CNJC sortia d’una crisi important de credibilitat tant interna com externa i calia recuperar
discurs, projecte i sentit per les
entitats membres i les institucions. El gran repte va ser també
traslladar el model del CNJC i
del CJB a altres territoris, arrencar projectes locals de coordinació d’ONG juvenils, implicar-hi
la FMC i la ACM, I mantenir alhora la representació en les noves
estructures europees de joventut.

ORIOL ILLA

2001-2003 Avalot - Joves de
la UGT

EDUARD VALLORY

1997-2000 Escoltes Catalans
1. El “jovent associat” és un genèric massa gran. La gent s’associa
amb objectius molt diversos i ja
és molt arribar al consens sobre
alguns d’ells. El CNJC de llavors
va tenir un doble objectiu: guanyar legitimitat interna i aconseguir interlocució externa, influint
en les politiques de joventut. El
major èxit va ser el procés de consens que va dur al Pla Nacional
de Joventut.
2. Dues d’internes: una, que el Consell estava debilitat per pugnes
entre associacions, conseqüència
de no entendre que el CNJC ha
d’expressar propostes de consens
i no adoptar posicions parcials ni
partidistes; i l’altra, la molt precària presència territorial, que amb
el temps s’ha saldat. I una d’ex-

1. Recuperar el Congrés de la Joventut de Catalunya per a visualitzar
la fortalesa del moviment associatiu juvenil, aconseguir la candidatura pel Festival Mundial de
la Joventut, renovar el discurs de
l’emancipació juvenil i les polítiques de joventut (que acabaria
cristal·litzant amb el Pla Nacional
de la Joventut), reforçar el projecte del Triangle Jove com a projecte de país i d’espai comú.
2. La sintonia amb el Govern va ser
total i entenia la joventut com
a prioritària. De fet, el nou local del CNJC va ser un compromís fet públic a la cloenda del
III Congrés de la Joventut de
Catalunya. D’altra banda, les entitats d’aleshores estaven molt
compromeses amb el Consell, es
reunien molt sovint als àmbits i
per això van sorgir les 186 propostes per l’associacionisme juvenil. També va ser possible,tot i
que amb algunes dificultats, l’elaboració d’un projecte propi de
descentralització del CNJC.

RAIMON GOBERNA
2003-2004 ESPLAC

1. Volíem que el Pla Nacional de Joventut servís per millorar de les
condicions de vida dels joves, a
més de fer equipaments juvenils.
Per això vam fer la III Carta de la
Joventut, que actualitzava demandes de les dues anteriors. I encara
queda molt camí! Va ser una etapa de canvis polítics a Catalunya
i l’Estat espanyol i vam voler provocar els joves sobre la necessitat
de votar. També ens vam implicar
molt en el nostre paper internacional i el de les entitats.
2. En emancipació no només no
s’avançava sinó que s’empitjorava molt. No s’ha valorat prou la
irresponsabilitat de permetre que
el preu de la vivenda es disparés a
benefici d’uns quants, i això aleshores ja ho veia tothom. D’altra
banda, la precarietat laboral era
alta i la formació professional no
tenia un model sòlid. Lluitar per
canviar això no era ni serà fàcil.

om immobiliari estava més inflat
i era realment difícil que un jove s’emancipés. L’altre gran repte que ens vam proposar va ser
l’expansió cap al territori; durant
aquella etapa vam obrir la primera delegació territorial a Girona i
vam plantejar tota l’expansió cap
a les altres demarcacions. L’educació en el lleure i el seu reconeixement també ens va portar
molta feina, malgrat que ara encara estem igual.
2. Ens va tocar viure un període
mogut de la política catalana: es
va trencar el govern, hi va haver el referèndum per l’Estatut i
l’avançament de les eleccions catalanes. En un any vam conèixer
tres secretaris de joventut diferents i el mateix va passar amb
altres interlocutors vàlids que ja
teníem i vam haver de tornar a
contactar. Igualment, la feina feta al Parlament que es va haver de
reiniciar tota. A nivell intern, sortíem d’una Assemblea molt dividida i vam treballar tot l’any per
cohesionar el Consell.

ALÍCIA FERNÁNDEZ
2004-2006 AJEC

1. Vam afrontar la revisió del Pla Nacional de Joventut i vam començar
a parlar de la Llei de polítiques de
joventut. També vam celebrar, després d’anys de preparació, el Festival Mundial de la Joventut. També
va ser una experiència intensa, tant
pel que va suposar amb les entitats
del consell com per la coordinació
amb el CJB.
També vam estar presents en el
procés de debat i elaboració de
l’Estatut i vam procurar que les
polítiques de joventut hi quedessin
ben reflectides. En aquest sentit, el
resultat final es va aproximar bastant a allò que proposàvem.
2. El CNJC ha aconseguit, afortunadament, un grau molt elevat de
reconeixement, de manera que la
interlocució, tot i que sempre es
pot millorar, no era el principal
obstacle. Una de les tasques principals era continuar recordant
com d’important és pensar en
polítiques de joventut tenint en
compte el parer dels joves.

JAUME SOLER
2007-2008 AIESEC

1. A nivell extern el CNJC havia de
lluitar sobretot per l’emancipació
de la gent jove i pel foment de la
participació associativa. A nivell
intern calia apropar el Consell al
territori per trencar la visió barcelonina de les coses. Calia fer una
reflexió de com fer participar els
i les joves i com buscar maneres
d’apropar-nos a les entitats i joves
del territori.
2. Estàvem molt centrats amb el treball per àmbits sectorials i calia
fer un aposta clara per la vessant
territorial per estructurar la participació de les entitats petites i
augmentar la representativitat del
CNJC. A vegades això no s’entenia positivament com una eina d’incidència entre el joves sinó
com una pèrdua del pes sectorial i va costar molt fer veure que
eren camins complementaris i no
pas enfrontats.
Debat Juvenil

TONI REIG

2006-2007 Minyons Escoltes i
Guies de Catalunya
1. El principal era el problema de
l’emancipació. Era quan el bo-
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30 ANYS

Ricard Julià
> Primer president del CNJC (1980) - Minyons Escoltes de Catalunya (MEC)

“La Generalitat
encara no tenia
competències i
la situació era
molt precària”

> Com i per què neix el CNJC?
A finals del franquisme, la situació provocava un estímul i les entitats eren molt actives
i tenien pes, però mancava la cobertura i la
presència adequades. Conscients d’aquesta
situació de trànsit, l’any 1976 neix la Taula
Coordinadora d’Entitats i Moviments Juvenils de Catalunya, per afrontar les problemàtiques que les associacions tenien en aquells
moments.
Problemàtiques com l’absència d’un marc legal que reconegués les associacions, la manca
d’instal·lacions, la presència pública, l’autogovern de Catalunya, l’objecció de consciència, la formació, el món del treball, els
col·lectius amb marginació, etc.
> Quina era la relació amb l’Administració? Quin nivell d’interlocució i incidència es tenia?
Ja el primer govern de la Generalitat provisional nomena una directora general de Joventut, Rosa Maria Carrasco, a la Conselleria
d’Ensenyament i Cultura, que procedeix del
moviment associatiu juvenil.
Els primers contactes són molt cordials i es
vol posar en marxa el Consell, però la Generalitat no té competències. De fet, recordo la directora general escrivint a màquina
en un passadís del Palau de la Generalitat.
La situació era molt precària. Fins que no

es produeixen les primeres transferències en
Joventut el 1980 (un dels primers blocs de
transferències de competències de l’Estat a
la Generalitat) no podem començar a recuperar els locals del Movimiento Nacional,
i és quan ens ubiquem a l’avinguda Diagonal 430.

es de l’any 80. La primera, la fundacional,
a uns locals de la Generalitat a la plaça de
Sant Jaume, de Barcelona, seguida de l’acte de presentació del Consell al despatx del
president Tarradellas; la segona assemblea va
ser a Manresa i la tercera, al desembre, a Tarragona.

“A finals del franquisme les
entitats eren molt actives,
però mancava la cobertura i
la presència adequades”

> Quin creus que ha de ser, ara, el
paper del CNJC?
Continua sent doble: ser un lloc de trobada
de les associacions del país, discutir sobre les
diverses necessitats i ser interlocutor i portaveu davant les Administracions i la societat
en general.

Entre les primeres comissions de treball hi
havia la que promovia la creació de consells locals de joventut o la que vetllava per
la presència internacional del Consell, per
exemple.
> Quins eren els moments clau de
l’any pel Consell, els punts de trobada més amplis?
Com a Taula vam organitzar alguna activitat
que va tenir un gran ressò, com el concert al
Parc de la Ciutadella per demanar la majoria
d’edat als 18 anys, que aleshores era als 21.
Les activitats bàsiques del Consell, però,
eren a nivell estructural intern, relacionades
amb les seves assemblees i les seves comissions. Recordo especialment les tres assemble-
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> Havent vist l’evolució d’aquests 30
anys, creus que ha minvat la participació juvenil?
La participació col·lectiva és un problema
general, no específic de la gent jove, i potser
el sistema democràtic hauria de pensar en
modificar els sistemes electorals per estimular no ja la participació dels joves sinó de tota la societat en la vida pública.
Pel que fa a la vida associativa, si comparem
les entitats membres del Consell actuals amb
l’any 80 no hi ha color, hi ha moltíssima
més vida associativa ara que abans. Sí que hi
ha participació dels joves, funcionen moltes iniciatives i probablement funcionen més
que en altres èpoques.

30 ANYS

Agnès Russiñol
> Presidenta del CNJC (2009) - Acció Escolta

“El compromís
global dels
joves no està
minvant”

> Quin ha de ser el paper, avui, del
CNJC en la societat?
En essència, el mateix que fa 30 anys. El
CNJC és el paraigües de les entitats juvenils del país i, com a tal, és la veu i l’altaveu de les seves reivindicacions. El CNJC
ha de transmetre davant dels poders públics
i la societat el seu paper de lobby en matèria
de joventut. A més, també té l’obligació de
promoure la participació de la gent jove en
els afers públics. Les entitats són escoles de
participació i en aquest sentit, el CNJC és
la màxima expressió de promoció d’aquesta
metodologia.

“El CNJC ha de fer de lobby en
matèria de joventut davant
els poders públics i la societat
en general”

> Quines són les principals reivindicacions?
La Llei d’educació de Catalunya ha marcat enguany l’agenda política del CNJC.
Les nostres reivindicacions s’han basat en
tres eixos: incorporar un concepte integral d’educació a la Llei, defensar el caràcter públic del sistema educatiu i incorporar
la participació de l’alumnat a l’escola, pas-

sar d’ensenyar a educar, vaja. Hem d’aconseguir, també, que el Pla Nacional de la
Joventut posi les bases de les polítiques
de joventut i el CNJC sigui capaç de liderar aquest procés. Òbviament, el CNJC té
també altres reivindicacions importants,
encapçalades per l’emancipació de la gent
jove.
> Quin nivell d’interlocució i incidència existeix amb l’Administració?
Des de 1985 el CNJC té reconegut per llei
el seu paper d’interlocutor en matèria de
joventut. Això el situa en un rol preferent
per la interlocució i negociació davant dels
poders públics que el CNJC no pot desaprofitar sota cap concepte. Actualment, la
relació amb l’Administració catalana és bona, si bé en els últims mesos el CNJC ha
manifestat públicament algunes diferències
amb la Secretaria de Joventut, a conseqüència sobretot de la seva gestió de la Llei de
polítiques de joventut.
> En quin estat de salut es troba el
moviment associatiu juvenil?
L’estat de salut del moviment associatiu juvenil és estable. Les dades asseguren que
la participació dels joves no és inferior a la
dels adults i que a més, el nivell d’implicació dels joves a les entitats tampoc ha baixat durant els anys. Tot i que algunes dades
indiquen que la participació dels joves s’es-

tà escurçant en el temps, el compromís global dels joves no està minvant.
I a nivell de carrer, com encara el CNJC la
seva incidència entre els joves no associats?
Fa dos anys ens vam dotar d’un Pla de Comunicació que volia ajudar a transmetre
els posicionament del CNJC a la societat.
L’objectiu era aconseguir que la gent “del
carrer” conegués el Consell i els seus objectius. A dia d’avui, l’objectiu encara no està
assolit (ni molt menys) i mantenim també altres reptes, segurament més essencials,
com el de donar a conèixer el CNJC entre
les bases de les mateixes entitats membres.
Hem de treballar-hi.
> Com es commemoren els 30 anys
de CNJC?
El 25 de març el Parlament de Catalunya
celebra un acte en reconeixement d’aquests
30 anys de trajectòria i el 3 d’abril el mateix
CNJC organitza un concert jove, per festejar-ho d’una manera més lúdica. Fa un parell
de mesos, també en el marc del 30è aniversari, vam recuperar l’Escola de Formació del
Consell, que es va celebrar a Coma-ruga després de més de 15 anys sense fer-se. De fet,
ja a finals de l’any passat vam concebre el
VII Sopar de l’Associacionisme Jove Català
com el tret de sortida de l’aniversari.
Debat Juvenil
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TERRITORIAL

Figueres ja té
Consell Local
de Joventut

E

l 5 de desembre es va constituir el
Consell Local de la Joventut de Figueres, desprès d’aproximadament un
any ple de reunions, de discussions estatuàries, de discursos pedagògics amb les entitats
i de documents amunt i avall. Tot i la feina
feta també han estat uns mesos plens d’il·lusions, de ganes de crear una xarxa juvenil,
d’iniciativa per donar un impuls a accions
que millorin la qualitat i el reconeixement
juvenil de la ciutat.
L’assemblea constitutiva es va haver de fer
en dos espais diferents, a causa de la manca
d’instal·lacions juvenils que pateix el municipi. Una primera part es va dur a terme al
vestíbul de l’Oficina Municipal d’Atenció al
Ciutadà (OMAC), l’únic espai que va poder
cedir l’ajuntament. La segona part es va fer
en un bar de la ciutat, lloc on durant els dar-

rers mesos s’havia trobat el grup impulsor.

d’aquest consell.

Hi varen assistir representants de deu entitats del municipi, unes altres cinc es varen
excusar per la seva absència, tot i que temàticament varen donar suport a la constitució.

El nou CLJ té clar que li queda un llarg camí per endavant, ja que tot just acaba de començar, però té clar també que vol donar
una empenta a les polítiques de joventut de
Figueres, millorar la seva qualitat i promoure
la participació i l’associacionisme juvenil per
fer-se d’escoltar.

Durant la reunió, el grup impulsor va exposar els punts acordats, va explicar els estatuts i el reglament de funcionament intern,
i generar un debat participatiu per acabar
de consensuar els documents amb les entitats assistents. Posteriorment es va procedir
a aprovar-los i a constituir la primera junta

Mabel Salguero
Tècnica territorial per la demarcació de Girona
(fins el gener)
girona@cnjc.cat

De la cavalcada a la rua

E

l Consell de Joves de Sant Feliu de Guíxols va començar amb bon peu
en 2009 amb la participació a la tradicional Cavalcada de Reis. Per segon any consecutiu, el Consell es va encarregar d’aportar una trentena
de voluntaris per cobrir una de les carrosses de la cavalcada. L’any passat fou
la del rei ros i enguany, la del negre. Val a dir que tothom s’ho va passar molt
bé repartint il·lusió als infants del poble i espera repetir l’any vinent.
Ara ja ens preparem pel Carnaval, una festa que se celebra molt a la nostra comarca, el Baix Empordà. A banda de la participació de la majoria
dels joves de la ciutat en comparses i carrosses, aquest any el Consell es farà càrrec del pavelló (tiquets, barra i guarda-roba) durant els tres dies de la
festa (19, 20 i 21 de febrer). A més a més, el dissabte 21 de febrer, el Consell s’ha encarregat de fer una programació amb el bo i millor del panorama artístic ganxó i una gran varietat d’estils: rock, rumba, hip-hop, música
electrònica... A partir de les deu de la nit, al pavelló la Corxera actuaran
els grups Street Souls (ball urbà, Sant Feliu), Bullitt (rock independent,
Sant Feliu), Cayena, Catell (rumba, Platja d’Aro i S’Agaró), Quercus (música de roca, Sant Feliu), Y-Men (hip-hop, Lloret de Mar) i els DJ Loki i
Toni Technics (música electrònica, Sant Feliu).
També hi haurà concurs de disfresses, amb 100 euros de premi per al rei i
la reina del Carnaval. L’entrada són 5 euros i és gratuïta per a les comparses. Us hi esperem!
Consell Local de Sant Feliu de Guíxols
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TERRITORIAL

L’Espai Jove Gràcia:
un projecte juvenil, associatiu
i amb visió de territori

A

mb el Casal d’Associacions Pel Consell de la Joventut de Barcelona,
Juvenils de Barcelona, al vell aquest projecte que neix amb l’objectiu de
Transformadors, el Consell convertir-se en un projecte juvenil, associde la Joventut de Barcelona atiu i amb visió territorial de referència per
(CJB)d’una banda i l’Ajunta- Gràcia i per les entitats juvenils gracienques,
ment de Barcelona de l’altra, així com de Barcelona en general, és un repposaven fa 14 anys fil a l’agulla a una reivin- te i una oportunitat per enfortir el movidicació històrica: un projecte associatiu i ju- ment associatiu juvenil, i per contribuir a
venil per a i des de les associacions i la gent l’emancipació de la gent jove.
jove. Una aposta forta, la del Casal, de suma de problemes, solucions i recursos que Sense cap mena de dubte, i des de la convicsituaven l’experiència i la pràctica del model ció que l’Espai Jove és un projecte de transfordel Casal com a referent a la ciutat i al CJB mació per l’associacionisme i per la gent jove
en un reconeixement
on tothom hi cap, essocial i instituciotem davant un canvi
nal important. Una “Estem davant un canvi que le- que legitima l’esforç
aposta forta d’un gitima l’esforç i reconeix el mo- i reconeix el moviprojecte viu que avui viment associatiu juvenil”
ment associatiu jues transforma en el
venil un cop més,
Centre de Recursos
exigint, alhora, més
Juvenils de Barcelona, que recull la fortalesa reunions, més accions, la suma de més volunde la feina ben feta i avança en recursos més tats i projectes creatius, de portes a la cultura i
propers i útils des de l’Espai Jove Gràcia.
a la sensibilitat social; en definitiva, més exercici de la ciutadania juvenil, per convertir els
El nou equipament disposa de 2.400 metres metres i les parets de l’Espai Jove de Gràcia en
quadrats que donen cabuda a espais de trouna bona pràctica democràtica.
bada, punts d’informació, sales polivalents,
serveis, bucs d’assaig, vivers... a més d’un
CJB: associar-se és poder!
auditori totalment equipat per a concerts
amb capacitat per a 400 persones i una sala
Núria Galán
d’actes per a 200.
Presidenta del CJB (fins el març)
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TERRITORIAL

La necessitat dels Consells Locals d
El curs que conclourà amb la celebració de la XXXI AGO del Consell Nacional ha
esdevingut el de la consolidació de l’estructura territorial del CNJC i del treball
dut a terme des de les diferents demarcacions territorials.

E

l Pla d’actuació territorial (PAT) marcava
com una de les línies
de treball principal del
CNJC a cadascuna de
les demarcacions donar suport
i impulsar espais de coordinació interassociatius que poguessin sorgir a nivell local. Aquesta
tasca es va considerar com a elemental a l’hora de repensar les
formes d’interacció del Consell
amb el conjunt del teixit associatiu del país, ja que fins al moment la inèrcia de funcionament
de les entitats membres del CNJC, molt concentrades a l’àrea
territorial propera a Barcelona,
dificultava un dels objectius del
CNJC: fomentar l’associacionisme juvenil i, en general, la participació democràtica.
Durant el darrer curs hem cons-

tatat que el treball de creació
d’estructures de coordinació a
nivell local no és una tasca senzilla ni automàtica. Hem identificat dues característiques que
es repeteixen en els diferents
processos engegats. D’una banda, mai segueixen un mateix patró, a causa de les particularitats
de cada municipi i les necessitats concretes del seu teixit associatiu fan que cada cas tingui
unes característiques i necessi-

tats pròpies. De l’altra, també
ens trobem que tot i que les necessitat de coordinació a nivell
local existeixen en força municipis els processos de creació de
consells locals (CLJ) tendeixen a
prolongar-se força en el temps.
No obstant això, podem dir que
la necessitat d’espais que enforteixin l’associacionisme a nivell
local, que detectàvem quan elaboràvem el PAT, és real, com
hem pogut comprovar amb el
conjunt de processos que hem
iniciat en els darrers mesos.
La feina feta al voltant dels processos de creació de consells
locals ha generat el volum principal de feina de l’àrea territorial del CNJC. A dia d’avui són
forces els projectes en marxa,
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fet que ens fa pensar que la nostra activitat està ajudant a donar sortida a una necessitat, que
es concreta en el suport a aquest
tipus d’espais de coordinació
interassociativa. La manca de
suport estructural als consells
locals i l’escàs reconeixement
polític a nivell local que han tingut aquest tipus de plataformes
ha dificultat que aquestes apareguessin i es consolidessin en
el temps de manera més generalitzada a tot el país. Els resultats
del treball al territori són els que
ens reafirmen en la convicció de
la necessitat d’espais de coordinació i interlocució en el món
local entre associacions de joves
i ajuntaments, i en definitiva, els
que ens empenyen a continuar avançant en la línia fixada pel
Pla d’actuació territorial.
Àrea de Participació i Implantació
territorial del CNJC
territorial@cnjc.cat

TERRITORIAL

s de Joventut arreu del país

DEMARCACIÓ DE GIRONA

DEMARCACIÓ DE LLEIDA

El darrer fruit recollit les a terres gironines ha sigut la constitució
del CLJ de Figueres, format a finals de desembre de l’any passat.
Paral·lelament, s’ha iniciat la sembra del futur CLJ de Blanes. En
aquest municipi, des de fa uns mesos es treballa amb un petit grup
d’entitats que procura donar forma i modelant la definició i estructura d’aquest espai comú que compartiran les associacions juvenils. Tot i que els queda un llarg camí per córrer, és un bon inici
per començar un treball conjunt i millorar les accions i polítiques
de joventut del seu municipi.

Ha estat la darrera en incorporar-se a la xarxa territorial del Consell
Nacional i just iniciem ara el treball de foment de xarxes interassociatives. Des de fa un parell de mesos treballem a Lleida, ciutat amb un teixit associatiu ampli, dinàmic i que genera moltes activitats. El treball
de prospecció dut a terme ens portà a constatar la manca d’espais de
coordinació entre les entitats i espais que servissin d’altaveu de les propostes i necessitats dels joves de Lleida. Per això, des del CNJC hem
començat a parlar amb totes les entitats que ens han volgut rebre, per
explicar i proposar aquest tema, perquè creiem que és important aconseguir un espai creat, gestionat i dirigit per les mateixes entitats, amb
independència, amb capacitat de proposta i amb el reconeixement per
part de les administracions com a interlocutor vàlid.

COMARQUES TARRAGONINES I TERRES DE L’EBRE

DEMARCACIÓ DE BARCELONA

S’hi continua amb la doble feina de donar a conèixer el CNJC i
de crear xarxes interassociatives. En aquest darrer aspecte s’ha iniciat el procés per crear un CLJ a Tortosa i un a Tarragona, amb
bona resposta en el primer i una resposta força més desigual de
les entitats en el segon. Esperem que tot aquest treball doni el seu
fruit amb la creació de nous consells locals de joventut en els pròxims mesos.

El darrer curs s’ha constituït definitivament la Plataforma d’entitats
juvenils de Sant Boi de Llobregat. Des de principis de 2007 el CNJC ha acompanyat les entitats impulsores d’aquest espai en el procés
de definició i estructuració del mateix. Paral·lelament també s’han
iniciat processos d’assessorament en altres punts del territori, com
els municipis de la Mancomunitat la Plana (Osona) o les Franqueses
del Vallès. Una de les tasques principals de la demarcació és continuar sent el suport als cinc consells locals de joventut existents a dia
d’avui.
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El pla de rescat social que convé
al moviment associatiu juvenil

A

quest nou panorama
de fragilitat requereix
una ràpida i suficient
reacció, tant de les institucions com del propi MAJ.
Les causes d’aquesta situació són
diverses.
En el cas de la pèrdua d’efectius de les associacions, intervenen els factors que dificulten la
participació: desafecció social
i política, increment de la preponderància de valors com l’individualisme, la competitivitat,
l’hedonisme o el presentisme,
el defuig de la responsabilitat
o la infantilització de la societat, entre d’altres. Factors fan
que la gent estigui, de manera generalitzada, menys predisposada a participar, a afrontar
col·lectivament (la participa-

“Les propostes participatives de les Administracions a vegades busquen més la repercussió
mediàtica que un bon
resultat”
ció només es pot exercir collectivament) els seus problemes
o reptes. Però no nomes influeixen aquests elements genèrics,
sinó que n’hi ha altres que afecten directament a l’acció participativa, com l’escassa voluntat
–i fins i tot els impediments i
barreres– de les diferents administracions en l’exercici de la
ciutadania: la manca de suport,
la burocratització i fiscalització
excessiva, la mercantilització de
l’associacionisme o la generació
del discurs institucional a favor
de la participació individual i la
reprovació de d’associativa.
D’altra banda, apareixen en els
últims anys gran quantitat d’as-

Segons un anàlisi preliminar extret del mapa de l’associacionisme i de l’estudi intern del CNJC, el moviment associatiu juvenil (MAJ) corre el perill
d’entrar en una situació delicada, ja que existeix un nombre considerable d’entitats històriques que han vist reduïts els seus efectius i,
per contra, comencen a sorgir noves associacions locals
sense estar vertebrades nacionalment.
Entre que unes perden capacitat i les altres encara no la tenen, la
situació resulta
perillosa.

sociacions locals que en la seva
majoria es tracta d’associacions
amb objectius poc definits, més
relacionals, amb una baixa capacitat o curt temps d’incidència, atesa la seva inexperiència
o l’absència del suport d’estructures de segon grau. Una situació generada tant pel propi buit
existent (de les cendres sempre
neix alguna cosa), però també
per la realitat social i les influències institucionals anteriorment
mencionades.

Com fer-hi front
Davant d’aquesta situació és del
tot necessari generar una sèrie
d’actuacions integrals i decidides
que apostin per l’empoderament
social a través de l’articulació associativa. I aquesta seria una pro-

posta innovadora, molt més que
les que experimenten amb idees
que semblen sortides d’una conversa de bar i que busquen la notorietat no en el resultat, sinó en
la repercussió mediàtica que tingui.
Unes actuacions que han de con-

“S’ha de fomentar la
consolidació de les associacions existents, la creació de noves i la seva
articulació nacional”
templar mesures estructurals
que no es poden obviar, perquè
són condició sine qua non per a
l’exercici democràtic, com l’educació en valors que fomentin la
ciutadania activa. Mesures per
generar els elements estructurals
que facilitin aquesta participació,
com normatives, infraestructu-
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res, etc. Mesures que cal acceptar
i que s’han de plantejar a mig i
llarg termini, però a les que no es
pot renunciar per la immediatesa
dels redits electorals.
Aquestes mesures han de poder
permetre la consolidació de les
associacions existents, la creació
de noves i la seva articulació nacional, com a estratègia per enfortir-les.
I és en base a aquest marc que
el Consell Nacional de la Joventut de Catalunya (CNJC) entoma un debat per com afrontar
aquesta realitat i transformar-la.
Encetem un projecte per analitzar les condicions i les accions
necessàries per al foment de la
participació, i els elements que
cal implantar per donar suport
a l’associacionisme entès com la
màxima expressió d’aquesta articulació participativa.
Fidel González
Secretari de Participació i
Implantació territorial del CNJC
fidel.gonzalez@cnjc.cat

TRIANGLE JOVE

Fundació Triangle Jove:
el final del principi
Moltes lletres han omplert diferents Debats Juvenils sobre el Triangle
Jove i les seves activitats. Alguns articles parlaven de l’èxit de la Trobada d’entitats juvenils que, com sabeu, l’any passat va arribar a la seva
desena edició; altres, de les trobades de consells locals; altres, dels
posicionaments comuns dels consells, i els últims sobre la seva futura
transformació del Triangle en una Fundació, una fundació que fomenti
el treball en xarxa de les entitats juvenils dels tres territoris.

A

la passada Assemblea General Extraordinària del Consell Nacional
de la Joventut de Catalunya, al desembre, es va aprovar la composició
dels membres del patronat del CNJC en la figura del Pep Moliné (Unió de Joves)
i la meva per un període de dos anys. Era l’últim requisit per poder començar a tramitar tota
la paperassa de documents que converteixen una
idea amb un realitat palpable. Uns tràmits burocràtics que em fan pensar sempre en la immensa
dificultat que troba qualsevol idea o projecte en
fer-se realitat, segurament massa temps que evita
que moltes idees emprenedores es facin realitat.

“Les properes activitats
han de suposar el pas de
la seva gestió per part
dels tres consells a la
gestió per part de la Fundació”

“Els tràmits burocràtics
sovint eviten que moltes
idees emprenedores es
facin realitat. Ara ja hem
passat aquesta fase”

Ara, un cop tota aquesta fase està completada i
queda enrere, ens trobem al mes de març amb
ganes de començar a treballar en vistes a un Pla
Estratègic de la Fundació que permeti consolidar aquest espai i fer-lo sobretot de les entitats.
Un Pla que ha de permetre començar a treballar
al patronat de la Fundació i al tècnic del Triangle
Jove a un ritme lent però constant i sense treva
de cara a fer realitat allò que volem que la Fundació sigui, en definitiva, un espai de les entitats
i per les entitats.
Les primeres passes de la Fundació seran la celebració al País Valencià de la Trobada de consells
locals de joventut i la celebració del Triangle Jove a Catalunya el cap de setmana del 3 d’octubre. Unes primeres passes que han de marcar un
terme mig entre la gestió d’aquestes activitats
pels tres Consells nacionals a la gestió de les “activitats Triangle” ja per la Fundació de cara l’any
2010.
En definitiva, hem de començar a fet treballar
els engranatges del nou ens per poder parlar, en
el mínim temps possible, d’una Fundació activa,
forta i participada per les entitats juvenils.
Jaume Soler
Fundació Triangle Jove
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VII Sopar de
l’Associacionisme
Jove Català

Novembre és sinònim de trobada al CNJC. El Sopar de
l’Associacionisme és un espai distès per les entitats juvenils que ja fa 10 tardors que se celebra. I és que una
vegada a l’any és bo trencar amb la rutina i compartir anècdotes i propostes. Aquest any iniciàvem, amb
aquest sopar, els actes del 30è aniversari del Consell.
La sala OVEN del Poblenou, a Barcelona, es va engalanar per l’ocasió.
Us en presentem una mostra gràfica

PREMIATS
· Premi al projecte associatiu més innovador
Associació de Casals i Grups de Joves de Catalunya
· Premi a la millor iniciativa de promoció de l’associacionisme
Consell Local de Joves de Sant Feliu de Guíxols
· Premi al mitjà de comunicació més compromès amb la gent jove
La Malla – Canal Joves
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Els tres porquets, revisited

S

egons aquests principis,
la participació hauria de
ser divertida i no hauria d’exigir forts compromisos.
Alguns dirigents polítics han
trobat en aquesta mena d’arguments el recurs que necessitaven
per deslegitimar l’associacionisme convencional i experimentar
amb processos pseudoparticipatius de dubtosa efectivitat. Així,
els autors de l’estudi insistien en
què, posats a parlar de “participacions”, s’havia de diferenciar
entre els joves de forma individual, els grups no formals i l’associacionisme.

En motiu del seu 30è aniversari, el Consell Nacional de la Joventut de Catalunya
ha volgut recuperar enguany una de les iniciatives més reeixides temps enrere. Es tracta de l’Escola de Formació, un espai de reflexió, opinió i debat sobre
l’actualitat i els reptes del moviment associatiu juvenil català, que aquesta vegada va tenir lloc a l’alberg de Coma-ruga (Baix Penedès) el 24 i 25 de gener.
Entre els temes abordats hi havia la relació de les entitats amb l’Administració,
el paper de la dona dins les entitats, la integració de les persones immigrades
en l’associacionisme i la imatge del jovent en els mitjans de comunicació. Un
dels ponents, Txus Sanz, ens parla aquí de models de participació.

En la sessió de debat següent,
em va tocar compartir taula amb
en Julià Fernàndez, director de
l’Agència Catalana de Joventut. Ell, al seu torn, va defensar
fortament el model associatiu
(només faltaria!), però també
va mostrar una certa preocupació per poder estimular la participació dels joves no associats,
defensant els mecanismes de
promoció de la participació individual impulsats per les administracions públiques.

“L’existència d’estructura facilita la participació progressiva, la
transparència i el relleu de persones i de
responsabilitats”
Aquell matí de gener a tot
Catalunya hi va haver fortes
ventades. Mentre el vent colpejava fortament les finestres de
l’alberg on tenien lloc aquests
debats, em va venir al cap una
imatge metafòrica. Vaig argumentar que amb això de la participació passa com al conte dels
tres porquets. El llop, representació d’allò que ens vol menjar

(la ignorància, la intolerància, la
injustícia, la insolidaritat) amenaça d’ensorrar la nostra casa si
no el deixem passar.

inclemències, els fonaments s’arrelen al territori, als valors compartits i a la història.

La voluntat del jove individual viu en una casa de palla, molt
vulnerable als forts vents de
l’apatia i el consumisme desaforat. El llop hi entra sense gaires problemes. La voluntat dels
grups no formals viu en una casa de fusta. Existeixen llaços de
solidaritat entre els seus membres i un objectiu comú, però
depenen massa del voluntarisme
i de la conjuntura. El llop bufa
i el vent s’escola entre les parets.
La voluntat dels joves associats
viu en una casa de pedra. Allí el
projecte conjunt sobreviu a les

“Si les administracions
públiques volen una
democràcia de qualitat
i una societat civil forta haurien de promoure cases de pedra, i no
de palla”
L’existència d’estructura facilita la participació progressiva, la
transparència i el relleu de persones i de responsabilitats. Hi
ha portes i finestres, sempre

obertes, que conviden a entrar i
sortir en llibertat.
La casa de pedra és molt més resistent als vents que bufen en
contra del compromís pel col·
lectiu, en contra de la fraternitat, la justícia i la llibertat. Si les
administracions públiques volen incrementar la qualitat de la
nostra democràcia i aposten per
l’existència d’una societat civil
forta, bé haurien de promoure
la creació de cases de pedra i no
dedicar-se tant a les de palla. I
un bon començament seria ajudar les entitats a tenir bons locals!
Txus Sanz
Fundació Ferrer i Guàrdia
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El CNJC participa a l’Assemblea
General del Youth Forum
Del 13 al 15 de novembre de 2008, va tenir
lloc l’Assemblea General del Fòrum Europeu de la Joventut (YFJ) a Rotterdam (Països
Baixos), ciutat elegida com a Capital Europea de la Joventut del 2009.

> El nou Bureau

D

President

urant tres intensos dies de treball, més de 200 joves delegats de consells nacionals de joventut i d’entitats juvenils
internacionals es van reunir per adoptar el Pla de treball i
el pressupost pel període 2009-2010, així com per escollir la nova directiva. Una directiva que, per primera vegada, compta amb
un president provinent del sud-est d’Europa, Tine Radinja.
Els participants a l’Assemblea, entre ells els representants del
Consell Nacional de la Joventut de Catalunya (CNJC), van
treballar i aprovar documents d’incidència sobre diversos temes: salut i benestar dels joves, abandonament escolar prematur, propostes per a les polítiques de joventut de la Unió
Europea per als propers cinc anys i principis per al nou marc
europeu de cooperació en l’àmbit juvenil.
A més, el Fòrum Europeu de la Joventut va aprovar resolucions en relació a la Directiva europea de retorn d’immigrants
–coneguda com a Directiva de la vergonya- i sobre la Directiva europea de les 65 hores, entre d’altres. També cal destacar
l’aprovació d’una resolució d’urgència sobre la situació a Bielorússia que va presentar RADA, el Consell Nacional de la Joventut d’aquest país.

“La nova directiva del YFJ compta per primera vegada amb un president del sud-est
d’Europa, Tine Radinja”
L’Assemblea va servir també per donar la benvinguda a tres
noves organitzacions: Youth Express Network (YEN) i European Non-Governamentals Sport Organisation (ENGSO)
com a membres observadors i el Consell de la Joventut de
Croàcia com a candidat.
D’altra banda, la delegació catalana, integrada per Cèsar Martínez (vicepresident i secretari d’internacional) i per Gisela
Gonzalo (cap de l’Àrea Internacional i Cooperació) va participar a la reunió dels Consells dels Sud –els dels països del sud
d’Europa-, que es va celebrar la vigília de l’Assemblea General. Aquesta trobada es va centrar en l’elaboració d’estratègies
per a les eleccions al Bureau i també es van tractar temes com
la creació del web dels Consells del Sud, el projecte Àfrica
(CNJ) i el Training Course Euromed (CNJC).
Gisela Gonzalo
Cap d’Internacional i Cooperació del CNJC
international@cnjc.cat

Tine Radinja
MSS – Consell de Joventut d’Eslovènia i WOSM – Organització Mundial
del Moviment Escolta

• Coordinació General
· Relacions institucionals i Comunicació

Xenia Constantinou

Christoffer Grønstad

YEPP – Youth of the European
People’s Party

LNU - Consell de Joventut de
Noruega

Vicepresident

Vicepresident

Relacions amb la Unió Europea

• Relacions amb Nacions Unides
• Desenvolupament mundial del
moviment associatiu juvenil

Johan Ekman

Agnija Jansone

Allianssi – Consell de Joventut
de Finlàndia

WAGGGS – World Association
of Girl Guides and Girl Scouts

Àrees

Àrees

· Relacions amb el Consell
d’Europa
· Drets del Joves
· Participació

· Suport a les entitats
· Formació

Michal Kadera

Marianne Muona

EFIL – European Federation for
Intercultural Learning

ECOSY – Young European
Socialists

Àrees

Àrees

· Educació no formal
· Voluntariat

• Igualtat
· Transversalitat de les
polítiques de joventut
· Finances

Hamlet Ohanyan

Luca Scarpiello

NYCA - Consell de Joventut
d’Armènia

FNG – Consell de Joventut d’Itàlia

Àrees

Àrees

· Mobilitat
· Desenvolupament territorial

· Educació
· Educació global
· Treball
· Emancipació

Hamlet Ohanyan

Kadri Vanem

VJR – Consell de Joventut
Flamenc

Active – Sobriety, Friendship
and Peace

Àrees

Àrees

· Migració
· Desenvolupament de
l’organització
· Desenvolupament sostenible

· Salut
· Participació
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COOPERACIÓ

Àfrica – Europa, cooperació entre
consells nacionals de la joventut

Entre el 18 i 26 de gener es
va celebrar a Bissau (capital de Guinea-Bissau) la primera etapa d’un projecte de
cooperació per desenvolupar
estratègies de formació com a
instruments per el treball juvenil i que va comptar amb la
participació de diferents consells de la joventut: Angola,
Cap Verd, Moçambic, São Tomé
i Príncipe, Guinea-Bissau, Portugal, Itàlia, Eslovènia, Xipre i
Catalunya.

G

uinea-Bissau limita al nord
amb Senegal, al sud i a l’est
amb Guinea Conakry i a
l’oest amb l’oceà Atlàntic.
El sistema polític està definit per una Assemblea Nacional Popular pluripartidista, els membres
de la qual són elegits per votació popular. Guinea-Bissau va patir durant els anys
1998 i 1999 (oficialment parlant) una violenta guerra civil que va deixar el país en

molt mal estat i en un deute extern de 921 durant el mes de novembre. La finalitat
milions de dòlars que no deixa indiferent de dividir-ho en tres parts és que d’aquesa ningú.
ta manera s’ajunta la voluntat política de
fer un gir cap al reconeixement de l’educaEl projecte que ens ocupa, que es divideix
ció no formal a nivell nacional i, per altra
en tres parts, va ser escrit i presentat l’any
banda, es busca la implicació de les entitats
passat pel Consell de Portugal, en permanent relació amb els països africans (la resta
de països ens hi vam incorporar més tard). “Les estratègies en educació no
Un dels principals objectius és que els con- formal i les bosses de formadors
sells nacionals desenvolupin estratègies en
dels consells, instruments pràceducació no formal i bosses de formadors
tics per al treball i la participació
com a instruments pràctics per al treball
juvenils”
juvenil, la participació juvenil i el desenvolupament en polítiques de joventut. En
aquest primer seminari es va optar per començar a dissenyar les estratègies polítiques base en crear una bossa de formadors actiper poder dur a terme el projecte. El segon va per al foment de la participació i reflepas és una formació per formadors a Cap
xió juvenil.
Verd durant el mes de juny. Finalment, es
realitzarà una reunió d’avaluació a Lisboa
Marc Cases

RELLEU CATALÀ A LA BOSSA DE FORMADORS DEL YOUTH FORUM
Xavier Baró i Marc Garcia, dos dels
formadors més experimentats del
Pool of Trainers del Fòrum Europeu de la Joventut han passat el
relleu a Elena Díez i Marc Cases,
d’Esplac. Creat el 1998, el Pool of
Trainers es renova cada dos anys
i està format per 40 joves formadors d’entre 20 i 35 anys. És un
espai de reflexió i pràctica entorn

l’educació no formal i, a la vegada, un recurs pel Youth Forum i
les entitats que el composen.
Què esperes de la teva participació al Pool?
M’agradaria contribuir amb la
meva experiència i compromís
a l’enriquiment dels cursos i del
mateix Pool. D’altra banda, es-

pero aprendre dels formadors
més experimentats i d’algunes
vivències personals enriquidores,
que inevitablement es deriven del
context intercultural d’aquests
trainings.
Elena Díez
Espero aprendre de l’experiència
dels altres formadors, tant a ni-

vell personal com professional, i
contribuir a la millora del Pool.
Més concretament, espero produir
materials d’educació no formal i
donar visibilitat al nostre procés
de treball i als beneficis que pot
tenir el Pool per a les organitzacions membres de Youth Forum.
Marc Cases
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El Fòrum Social Mundial, una
oportunitat valuosa per al
moviment associatiu juvenil
Enguany, des del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya (CNJC) hem volgut recuperar una
aposta ferma i decidida per tal de participar en
un espai no convencional però absolutament important de l’agenda política, social, econòmica i
cultural del món que se celebra cada dos cursos:
el Fòrum Social Mundial (FSM).

A

quest fet, que respon a la
voluntat política d’obrirnos a la col·laboració
amb noves àrees geogràfiques
del convuls món d’avui, s’ha
d’entendre en el marc de l’aposta per conèixer i ser coneguts
en un context de globalització
sense precedents i enmig d’una
crisi econòmica i financera
mundial que s’acarnissa amb la
gent jove.
Des del CNJC volem saber
com veuen les entitats del món
(ONG, plataformes, sindicats,
fundacions, etc.) els esdeveniments del present i del futur
que se’ns aproxima, més enllà
de partits polítics i governs amb
els quals ja intentem interlocutar de manera permanent. Així
doncs, no és aquesta la millor
oportunitat per tal que el moviment associatiu juvenil, català en el nostre cas, s’obri portes
i debati sobre la seva interlocució política i la de la resta d’actors? Tenim el convenciment
que, amb una acció en xarxa
com l’FSM s’aprèn a interlocutar més i millor amb els exemples de milers de grans de sorra
que, com nosaltres i les entitats
a les quals representem, lluiten
cada dia per un món millor i de
justícia.

celebrat del 27 de gener a l’1 de
febrer. 160.000 persones provinents de moviments socials,
ONG, entitats, plataformes
i fundacions d’arreu del món
hem debatut amb la premissa clara que un altre món encara és possible, que cal més que
mai.

“Hem anat al FSM per
conèixer i ser coneguts
en un context de globalització i crisi sense precedents“

ment que hem de tenir la capacitat de construir l’alternativa
als poderosos, reunits també
aquests dies. Ecologia, feminisme i cooperació són eixos importants al conflicte social del
segle XXI que el CNJC recull
al seu pla de treball i, com era
d’esperar, han estat presents en
aquest Fòrum. La nostra presència activa en espais com
aquest ens ha d’ajudar a con-

Òbviament, aquest article no
pot acabar sense una reflexió
entorn al debat sobre si l’FSM
ha d’extreure conclusions que
li donin vida permanent entre
edició i edició. Penso ferma-

En aquest sentit, l’FSM tot just
ha tancat portes a la ciutat brasilera de Belém do Pará, on s’ha
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nectar amb més joves i guanyar
la batalla de la interlocució.
Pau Planelles
Secretari d’Emancipació, Cooperació i
Desenvolupament territorial del CNJC
pau.planelles@cnjc.cat
Soco Mbuy
Secretària de Cohesió social i
Cooperació del CNJC
soco.mbuy@cnjc.cat

ENQUESTA

Enquesta a la
joventut de Catalunya:
una radiografia de les
transicions juvenils

“Cal més temps que
abans per assolir la integració laboral i, per
tant, la precarietat és
una constant”

L’Enquesta a la joventut de Catalunya
2007 és un dels instruments que l’Observatori Català de la Joventut posa a
disposició d’investigadors i agents polítics i socials per conèixer la realitat dels
i les joves a Catalunya.
La cinquena edició de l’enquesta posa
el focus en les transformacions de les
transicions educatives, laborals, residencials i familiars del jovent. Des de
fa uns quants anys, la sociologia de la
joventut apunta que aquestes transicions s’allarguen, es diversifiquen i es
tornen reversibles. Ara podem veure
com s’estan donant aquests processos
a Catalunya, quines són les desigualtats socials que hi ha darrere i quin és
el paper del nostre escarransit estat del
benestar.

leixen una certa integració laboral amb el pas del temps, si més
no en un context de creixement
econòmic. En canvi, sí que cal
més temps que abans per assolir aquesta integració i, per tant,
la precarietat és una constant en
moltes trajectòries. En tot cas,
no s’ha d’oblidar que la comparativa internacional mostra com
la joventut a Catalunya “dura”
més que a la majoria de països
europeus: marxar de casa i integrar-se laboralment són processos que a la resta d’Europa,
en general, s’esdevenen abans
(excepte en d’altres països europeus de la Mediterrània).
Pel que fa a la diversificació de
les trajectòries, la tipologia que
presentem en el requadre evidencia l’existència de mane-

LL

uny de donar-nos
una visió simple del
procés d’emancipació, els resultats afegeixen complexitat
i matisos sobre la linealitat en les trajectòries dels joves en la
seva transició a la “vida adulta”. Pel que fa
a l’allargament de la joventut, els resultats
són contradictoris: l’etapa educativa s’allarga lleugerament, la inserció laboral tendeix
a assolir-se amb el temps i l’emancipació
s’avança respecte a les pautes trobades en la
darrera enquesta. Especialment rellevant és
la situació en el mercat de treball. Les dades indiquen que, malgrat les diferències
entre trajectòries, la majoria dels joves asso-

res diametralment diferents de
transitar per la joventut. Si bé
és cert que dos dels set grups
aglutinen el 8,6% dels joves,
també ho és que cap tipus de
trajectòria va seguida per més
d’un 25% dels joves: no hi ha,
en definitiva, una manera dominant de transitar per la joventut. En tot cas, sí que hi ha
una certa divisió entre els i les
joves que segueixen trajectòries lineals tradicionals (estudiar,
treballar, marxar de casa, formar parella i tenir fills), que
representen gairebé la meitat
del col·lectiu, i els i les que tenen trajectòries amb trencament de la linealitat (marxen
de casa abans de finalitzar els
estudis, tenen fills abans de casar-se, etc.), que representen
una quarta part del col·lectiu;
i, enmig, un de cada cinc joves
segueixen trajectòries lineals
truncades, això és, que les dificultats per la integració laboral
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Enquesta a la joventut de Catalunya:
una radiografia de les transicions juvenils
probablement estan relacionades amb la no-realització dels
passos successius.
Però l’heterogeneïtat de les trajectòries de transició no implica
l’atenuació de les desigualtats socials, ja que determinades trajectòries són clarament
més privilegiades que d’altres.
Cal pensar, per exemple, en el

“Un abandonament prematur dels estudis i una
entrada precoç al món
del treball no comporten l’emancipació del
jove”
contrast entre les “trajectòries
d’emancipació preuniversitària”
(el jove que marxa de casa abans
de tenir feina com a activitat
principal i s’insereix laboralment
de manera ràpida i en categories
altes) i les “trajectòries obreres”,
en què un abandonament prematur dels estudis i una entrada precoç al món del treball no
impedeixen una estada prolongada a la llar d’origen ni garanteixen l’assoliment d’una posició
sòlida en el mercat de treball.
Cal destacar l’important paper
que té l’educació en la construcció d’aquesta frontera ja que, llevat dels joves amb “trajectòries
universitàries precàries”, és el fet
d’haver seguit estudis postobligatoris allò que marca el moment
i les condicions d’incorporació
al mercat de treball i el ritme de
les transicions següents. Tampoc
sembla difuminar-se la influència de l’estructura social en la generació d’aquestes desigualtats,
en tant que l’origen social del jove (les característiques del nucli
familiar en què ha nascut) condiciona molt les possibilitats de
seguir una trajectòria o una altra.
En aquest sentit, la modesta anàlisi del règim del benestar juvenil evidencia l’existència

d’un fort mecanisme de reproducció de les desigualtats socials. S’observa com a Catalunya
el mercat (tant el de treball com
el d’habitatge) constreny les
trajectòries d’emancipació juvenils. També es veu com el rol
de l’Estat com a proveïdor de
benestar als joves i facilitador
de les transicions és més aviat
passiu: actua en àmbits fonamentals com l’educació però,
en general, no ha adoptat polítiques que hagin incidit en
una modificació extensa i eficaç de les trajectòries de transició. Així, la família acaba essent
l’agent de benestar més actiu,
perquè allarga la protecció familiar i dóna suport residencial,
econòmic i funcional.
Tota simplificació, per definició, eludeix la complexitat, i
aquests fenòmens són complexos. Tanmateix, corrent aquest
risc podem dir que a Catalunya

“L’anàlisi del règim del
benestar juvenil evidencia l’existència d’un
fort mecanisme de reproducció de les desigualtats socials”
el mercat complica les transicions, l’Estat se les mira amb
passivitat i la família les entoma. Des del punt de vista de la
intervenció i les polítiques públiques, dirigir els esforços a
aquesta etapa vital és indispensable per lluitar contra la reproducció de les desigualtats.
De fet, la flexibilitat pròpia de
l’etapa juvenil fa que sigui un
moment especialment sensible
a l’hora de canviar dinàmiques
socials i, per tant, un espai idoni per treballar per la igualtat
d’oportunitats.
Pau Serracant i Roger Soler

Trajectòries de transició de la població
de 30 a 34 anys. Catalunya, 2007

I. T rajectòries d’emancipació preuniversitària i ocupació
tardana (11,2%). Són les més privilegiades: marxar aviat de
casa els pares (fins i tot a bans de començar a treballar),
estudiar fins tard i quan s’entra al mercat laboral, es fa
amb bones condicions.
II. T rajectòries universitàries precàries (2,9%). Joves que
malgrat anar a la universitat tenen moltes dificultats per
trobar una feina estable.
III. Trajectòries lineals universitàries (23,8%). Joves que van a
la universitat, troben una feina i després s’emancipen per
formar una família.
IV. Trajectòries lineals mitjanes (22,2%). Semblant a la del
grup anterior però, a causa de la menor durada dels seus
estudis, aquests joves han fet els passos successius en
edats més primerenques i troben feines de categories més
baixes.
V. T rajectòries de no-emancipació (17,3%). No s’han emancipat abans d’arribar als 30 anys.
VI. Trajectòries obreres (16,9%). Les transicions succeeixen
molt d’hora: els estudis duren poc, s’entra al món laboral
en categories baixes i en una situació d’inestabilitat que
costa sortir-ne.
VII.Trajectòries obreres amb ruptura familiar (5,7%). Trajectòries similars a les obreres però que han viscut un procés de
ruptura familiar que deixa els joves en una situació encara
més vulnerable.

Observatori Català de la Joventut
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Itinerari de Joves per la Pau
Un dels principals reptes del Servei Civil Internacional (SCI), entès com a moviment per a la pau, ha
estat la connexió amb les iniciatives locals i la promoció de la pau des de la societat civil. Concretament, s’ha posat emfatitzat en el paper dels joves, en entendre que són ells que construiran la societat futura i en qui rau, especialment, l’oportunitat de transformació del present.

D’

acord amb aquesta motivació, l’entitat executa un programa de formació
i activisme per a la pau, concebut com un itinerari d’iniciació i implicació dels joves per desenvolupar mecanismes que afavoreixen la seva participació en la transformació de conflictes, a partir de la presa de consciència sobre
la problemàtica de la guerra com a eina de seguretat preventiva, i les conseqüències
d’aquesta aplicació en la població civil. Això esdevé especialment important quan
a Gaza es demostra, una vegada més, que la població civil (sobretot les dones i els
nens) és la principal víctima, en tant que des de fa temps ha estat seleccionada com
el principal objectiu.
Per això és el moment de donar una nova oportunitat per conèixer i entendre la
guerra com un procés que comença des de l’origen del conflicte social i econòmic
que manté el nostre nivell de vida, i per tant ens fa responsables
“Cal entendre la guerra com un
davant tanta injustícia. La proposta del SCI és crear condicions procés que comença amb el conper organitzar un moviment de
flicte social i econòmic que manjoves per a la pau i l’activisme en
té el nostre nivell de vida”
el terreny, a partir de l’intercanvi d’experiències, la visibilització
i potenciació del paper dels joves en la construcció de pau, tant des d’una vessant
local com internacional i potenciant el treball en xarxa entre les diverses organitzacions que treballen amb joves, voluntariat i pau.
D’aquesta manera, volem que el jovent
s’impliqui com a subjecte polític més
enllà del discurs i aleshores organitzi noves formes de participació i incidència
per afavorir la comprensió i resolució de
les causes que generen els conflictes armats. El SCI, com a moviment per a la
pau, entén que la reivindicació d’aquest
paper és clau de cara a assentar una societat basada en valors igualitaris i justos
però també per tal de transformar els
conflictes actuals, prevenir-ne de nous
i crear unes bases sòlides que assegurin
la pau.
Per més informació d’aquest itinerari de
joves per la pau, no dubteu en consultar
la nostra pàgina web www.sci-cat.org
o bé escriure’ns al correu electrònic formacio@sci-cat.org

Ramon Nuila
Servei Civil Internacional - Catalunya
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Als Països Catalans decidim
universitat pública. Aturem Bolonya!
Fa deu anys que es va signar la Declaració de Bolonya. Va suposar el tret de
sortida del procés de mercantilització de la universitat pública i els efectes
d’aquest procés no s’han fet esperar.

V

eiem com els empresaris
guanyen influència en els
òrgans de govern de les
universitats, la universitat pública recorre a convenis amb el
sector privat per cobrir el dèficit econòmic, les empreses es
cobren els favors i imposen els
plans estratègics a rectors submisos a les seves ordres, estudiar
i treballar alhora esdevé impossible i les titulacions estan tan
devaluades que es fa imprescindible cursar postgraus i màsters
que, amb preus privatius, veten
la formació acadèmica als estudiants.

la universitat pública i construir l’educació que volem cal
que ens reforcem, organitzarnos aula per aula. Cal que els
estudiants prenguem la iniciativa i diguem clarament que no
volem més imposicions. Volem
decidir, i hem decidit que els
estudiants i tota la comunitat
universitària marcarem junts el
rumb de l’educació.

“Allò que està en joc és
massa important, perquè és el nostre futur“

“Els governants no han
dubtat en utilitzar tots
els mètodes per assolir
els objectius de Bolonya“
Per assolir els objectius de Bolonya els governants no han dubtat en utilitzar tots els mètodes.
La negació de diàleg i la violència han estat a l’ordre del dia de
les nostres universitats. Amenaces, detencions, expedients
sancionadors i càrregues policials contra els estudiants han estat una constant durant aquests
anys en què els estudiants dels
Països Catalans hem plantat cara a Bolonya. Se’ns ha negat la
paraula i la participació en les
decisions sobre el futur de la
universitat, sobre el nostre futur, i s’ha fet a qualsevol preu.
Saben que els estudiants volem una universitat al servei de

la societat i no de les empreses,
que sigui accessible per a tothom, que eduqui en favor del
no-sexisme i que disposi de tots
els recursos públics necessaris.
És per això que cada vegada que
alcen les porres o ens amenacen
amb sancions tenim el convenciment que estem fent les coses ben fetes, que podem aturar
Bolonya.

Des del Sindicat d’Estudiants dels
Països Catalans hem pres la determinació de no cessar en la nostra
lluita en defensa de la universitat
pública, hem pres la decisió de
no rendir-nos davant de l’ofensiva neoliberal i descatalanitzadora
que afecta l’educació del nostre
país. Tenim molt clar que la lluita ha estat, i continuarà sent, un
camí ple d’obstacles. Allò que està en joc és massa important, perquè és el nostre futur. No estem
disposats que se’ns consideri mercaderies de cap mercat de treball,
perquè som persones crítiques
i volem construir alternatives al
model econòmic i social actual. No és hora de laments, ni de
mitges tintes, sinó de plantar cara
amb fermesa i decisió.
Aturar Bolonya és possible i només depèn de nosaltres.
Arnau Mallol
Sindicat d’Estudiants dels

Per fer front als atacs que rep
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2009: una nova oportunitat?
El nou any agafa el llegat del 2008 i comença a prendre forma d’una manera molt viva (potser massa), marcat per esdeveniments que el fan digne d’un
guió de superproducció californiana, amb molt a celebrar i amb massa per
preocupar-se.

P

er celebrar hi ha els 30
anys del CNJC, l’any
d’Obama, les eleccions al
Parlament Europeu, el primer
cor de laboratori, aigua gelada a
Mart... Però no tot és positiu i
engrescador: ens trobem que el
tractat de Lisboa es torna a estancar, els aldarulls per Bolonya,
la guerra torna al Pròxim Orient, l’any de la crisi, l’Estatut al
Constitucional, el fracàs del finançament, el bloqueig del gas
a la UE...
Es tracta de tot un seguit d’esdeveniments que fan entreveure que quelcom canvia al nostre
voltant. Ens trobem en un moment que es veu com trontollen les bases del capitalisme tal
com l’hem conegut fins ara; on
el progrés del nostre país es veu
bloquejat indiscriminadament
pels reductes més espanyolistes
de l’administració central; on el
president del país més important i poderós del món forma
part d’una minoria (o almenys
la representa simbòlicament) i
on el llarg camí de la integració

política europea torna a ensopegar. No obstant això, molts

“Estem en un moment
que trontollen les bases del capitalisme tal
com l’hem conegut fins
ara”
d’aquests reptes recents se’ns
escapen per distància i abast.
L’any nou s’ha d’aprofitar per,
sense oblidar òbviament l’entorn global, concentrar tots els
nostres esforços en la UE.
Podríem dir, sense pecar d’agosarats, que ens trobem en un
moment vital pel que fa al futur del nostre marc polític, geogràfic i econòmic immediat, i,
per tant, tenim la sort de poder
ser coprotagonistes d’una possibilitat de canvi real al nostre
voltant. Cal dir-ho sense por:
la UE ha estat el millor invent
polític, social i econòmic dels
últims segles. En un vell conti-

nent amb conflictes constants,
la Unió del 25 de març de 1957
ha aconseguit passar de 6 a 27
membres amb moltes realitats
nacionals i substrats culturals
heterogènies, només units per la
voluntat de consolidar l’espai de
progrés i democràcia més gran
conegut a la història de la humanitat.
Però no tot són bones notícies:
Europa s’enfronta a reptes crucials pel seu futur, desafiants
per la ciutadania global. Tenim

“El paneuropeisme no
ha encartat amb prou
garanties les successives integracions i la UE
es veu com una bossa
d’on treure capital”
un clar problema d’identitat. El
paneuropeisme no ha encartat
amb prou garanties les successives integracions i la UE es veu

més com una bossa d’on treure capital que un destí on contribuir. El Parlament Europeu
no té prou poder enfront els Estats, la PESC es debilita a mesura que s’originen conflictes arreu
i, el més preocupant, la llunyania institucional i els dubtes dels
ciutadans sobre la utilitat de la
UE poden acabar agreujant el
problema de la identitat.
Diguem-ho clar: Europa és el
futur. I nosaltres, joves associats,
no podem tancar els ulls. Hem
de treballar conjuntament com
hem fet aquests 30 anys a favor
dels principis que van originar
el CNJC. El 2009 ens dóna una
nova oportunitat per tal que els
joves catalans (associats o no)
es facin la UE seva, reforcin el
seu compromís i entenguin que
Catalunya hi té un lloc destacat. És la nostra responsabilitat
transmetre-ho i treballar-hi. Yes,
we can!
Iban Rabasa
Secretari de Relacions Institucionals
de la Unió de Joves
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Km 0...

comencem
a participar

L’Associació de Casals i Grups de Joves de
Catalunya (ACJ) som una federació d’entitats que,
a banda de desenvolupar diversos projectes temàtics, treballem per la promoció de la participació juvenil. Ja que aquest tema és quelcom
ambigu, considerem que calen espais pràctics on
desenvolupar-lo, és a dir, espais que ens permetin experimentar en l’aprofundiment de la tasca
“d’ensenyar a participar”.

P

robablement la majoria
d’entitats del CNJC estaríem d’acord que les
associacions són l’única
veritable escola de participació
que, ara per ara, funciona. L’única que permet “sentir-nos” part
i al mateix temps “prendre” part
d’allò col·lectiu. I, per tant, suposem que estaríem d’acord que
l’”associació” (entesa com un
projecte en sí) és l’espai d’aprenentatge per excel·lència. Ara
bé, què passa amb aquells collectius pseudojuvenils, mancats
d’espais associatius propis? Què
passa amb els que etiquetem
amb el mot d’”adolescents”?
Segons la Gran Enciclopèdia
Catalana, l’adolescència correspon al: “període de la vida que
segueix la infància i precedeix
l’edat adulta”; és a dir, com la joventut, l’adolescència correspon
a un període que molt comunament es considera de traspàs.
Les entitats juvenils, per tant, tenim un repte amb aquesta franja d’edat i cal que la reconeguem
com a tal. Des de Casals de Jo-

ves creiem que es mereix un
reconeixement en tant que coincideix amb el moment que es
configura el pensament abstracte i, per tant, en tant que moment potencial per vincular-se a
projectes col·lectius de transformació social. Cal considerar-la
com una etapa plena, no com el
darrer moment de la infància ni
el primer moment de l’adultesa,
sinó com un moment jove amb
unes necessitats específiques.

“Cal considerar l’adolescència com una etapa plena, no com la
darrera de la infància
ni la primera de l’adultesa”
Per això apostem perquè aquest
moment sigui l’ideal per iniciar-se en la participació juvenil,
més enllà de del consum d’activitats dirigides a aquests i aquestes joves.

Fa quatre anys, a Casals de Joves vam començar a experimentar en aquesta línia. I és que
tot i treballar bàsicament amb
gent de 16 a 30 anys, cada vegada més els casals de la federació treballen també amb alguns
col·lectius d’edat menor. I és a
aquestes edats que hem volgut
exportar el model de Casals, el
de l’organització per grups d’interès, que genera participació i
responsabilitat a partir del treball d’un col·lectiu, entorn una
temàtica i per un objectiu comú. Així neix Km 0, la trobada
d’adolescents dels Casals.
La idea és que els membres de
casals que es troben en aquesta franja d’edat s’organitzin
per muntar un projecte comú.
La gràcia es troba en què les
persones més joves de casals
experimenten el fet d’agruparse, no exclusivament per una
qüestió d’edat (com ho farien a l’institut), sinó en funció
de les seves aptituds, interessos
i motivacions. D’aquesta manera, cada membre aporta i,
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al mateix temps, assumeix responsabilitats en funció del seus
coneixements participatius. No
s’obliga ningú ni es limita cap
proposta. No s’imposa. No es
dirigeix.

“Amb Km 0 els joves
s’agrupen no per edat
sinó per aptituds, interessos i motivacions”
Instem la resta d’entitats educatives a fer la prova: què passaria si deixéssim d’ajuntar les
persones per edats i ens arrisquéssim a confiar en la seva
capacitat d’assumir responsabilitats? Sens dubte, ens enduríem més d’una sorpresa... I
nosaltres, amb el Km 0, estem
més que disposats a deixar-nos
sorprendre!
Marta López
Secretària General de l’Associació
de Casals de Joves de Catalunya

ENTITATS

Per què el finançament és la clau
del futur de la universitat pública?
En l’actual procés de transformació de la universitat pública, amb la societat conscient de la seva
importància, s’ha obert el debat sobre quin model
ha de seguir. D’entre la multitud d’aspectes que la
configuren, el finançament és la peça clau que determinarà el seu futur.

L’

ensenyament superior és un dels pilars bàsics per al progrés de
la societat del segle XXI. Era la
conclusió dels rectors europeus,
recollida en la Carta Magna de
les Universitats l’any 1988 a la
cèlebre ciutat de Bolonya, deu
anys després. Els eixos que havien de definir la universitat europea eren accés universal a la
cultura, un esperit crític i de debat i una recerca de qualitat i
independent. En definitiva, la
universitat com a agent transformador i de progrés de la societat.
El finançament és la clau per garantir aquesta visió. Només una
universitat pública sense dèficits estructurals i amb suficient
finançament públic (“públic”,
subratllat dos cops) per als estudis i la recerca pot interaccionar
amb la societat de manera lliure i fer front a les demandes del
sector privat en igualtat de condicions.
Actualment, no només no
s’avança en aquest sentit sinó que la situació empitjora a
mesura que les darreres fases
del Procés de Bolonya es despleguen. L’últim informe del
Consejo de Coordinación Universitaria del Govern espanyol
l’any 2007 ho deixava ben clar.
Els països amb més qualitat en
la docència i la recerca també
eren els que invertien més en ensenyament superior. Si alhora es
volia garantir l’equitat social calia fixar-se en països com Finlàn-

dia, Suècia o Dinamarca (1,5%
del seu PIB). L’informe constatava que la inversió d’Estat espanyol gairebé no havia augmentat
en deu anys (1,1% del PIB) i
era necessari fer un esforç per
assolir els llindars nòrdics, especialment davant l’augment de
recursos que demanava la reforma de Bolonya, impossible de
realitzar a cost zero. Els diferents

“Només una universitat
pública sense dèficits
estructurals pot fer front
a les demandes del sector privat en igualtat de
condicions”
informes anteriors o posteriors,
des de l’informe Bricall fins al
Llibre Blanc de la Universitat de
Catalunya, comparteixen aquest
anàlisi tot i apostar per solucions ben diferents.
Avui dia ens trobem en un punt
d’inflexió en el qual s’ha orquestrat una campanya de desprestigi cap a l’ensenyament superior
públic. S’ha posat en dubte la
qualitat de l’ensenyament, l’autogovern i la democràcia interna; s’ha qüestionat la legitimitat
del moviment estudiantil i dels
estudiants en general de participar en les decisions de la política universitària. Tot s’ha relegat
a simples clients. Cal que la comunitat universitària faci front
a aquestes crítiques i posi sobre
la taula els problemes reals que
afecten la universitat pública.

“Hi ha una campanya
de desprestigi cap a
l’ensenyament superior públic que en posa
en dubte la qualitat,
l’autogovern i la democràcia interna”

molt significatiu de les beques
per als i les estudiants, i no hipoteques. Cal, en definitiva, que
l’estudiantat, el professorat i tots
els treballadors i treballadores
de la universitat exigim el reconeixement de la tasca que realitzem, clau del futur, al Govern,
qui n’ha de garantir el finançament necessari.

Cal suficient personal docent,
d’administració i de serveis, en
condicions laborals dignes i no
amb sous precaris i becaris sense
drets laborals. Cal un augment

Oriol Arcas
Coordinador de la Federació de la
Universitat Politècnica de Catalunya
de l’Associació d’Estudiants
Progressistes (AEP)
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El nostre sistema educatiu ha d’afrontar nous reptes i necessitats que només seran atesos si el Govern
demostra una voluntat inequívoca per augmentar la inversió pública en educació. De moment, les
dades demostren el contrari.

E

l 2006, diverses entitats de la comunitat educativa vam subscriure amb el
Govern de la Generalitat el Pacte Nacional per a l’Educació. De sobres són coneguts els compromisos establerts, però no
està de més recordar-los quan no s’han complert. Un dels pilars d’aquell Pacte era arribar, en 5 anys, a la inversió del 6% del PIB
en educació per tal d’equiparar-nos a la mitjana europea i poder afrontar les necessitats d’escoles i instituts. Tres anys després, el
compromís encara està lluny d’assolir-se i els
problemes i necessitats dels centres educatius s’han aguditzat.
Catalunya ha patit un augment demogràfic considerable. Un milió i mig de persones
en 5 anys. És evident que davant de qualsevol increment poblacional es necessiten més
i millors serveis públics. I en l’àmbit educatiu, aquest augment quantitatiu i qualitatiu
ha estat pràcticament insignificant.
L’augment del nombre d’alumnes i la composició cada vegada més diversa d’aquest
col·lectiu requereix una resposta contundent
per part de l’Administració educativa en forma d’inversió. Això significa la construc-

ció de nous centres escolars, la contractació
de més professors, l’aplicació de les noves
tecnologies a l’aula o una bona atenció a la
diversitat que garanteixi la integració i la cohesió de tot l’alumnat.

“Catalunya té un milió i mig de
persones més que fa cinc anys i
en educació no hi ha hagut ni
més ni millors serveis”
El dèficit crònic d’inversió en educació que
arrossega el nostre país ha conduït a situacions de col·lapse com les viscudes el passat
mes de setembre a municipis com Badalona
o Santa Coloma. Allí, i a altres municipis,
hi falten centres escolars que acabin amb la
massificació d’aules, que en molts casos superen les ràtios establertes de 25 alumnes a
primària i 30 a secundària.
Certament, el Departament d’Educació ha
construït nous centres educatius, però sobretot de primària. La planificació que es va
fer per a la creació de nous instituts no s’ha
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complert. L’actual xarxa educativa no pot
absorbir l’alumnat que en aquests moments
cursa quart, cinquè o sisè de primària.
Cal afegir, com hem comentat, l’atenció a
un alumnat cada vegada més divers i complex. Es necessiten programes i professionals
que garanteixin una correcta atenció a la diversitat. Però sembla que el Departament
prefereix optar per una política de contenció
pressupostària i prioritzar actuacions barates, però perilloses des de l’òptica de la integració i la cohesió social.
La nova Llei d’educació hauria de ser l’oportunitat per augmentar, de manera significativa, la inversió al sistema educatiu. Però, de
nou, el Departament obvia el Pacte i no inclou l’objectiu que fixava al projecte de llei.
Ara més que mai, necessitem el 6% del PIB
en educació. Si no és així, Catalunya se’n
ressentirà i no avançarem en la construcció
d’una societat basada en la igualtat, la cohesió i la justícia social.
Víctor Albert Blanco
Secretari d’organització de l’Associació de Joves
Estudiants de Catalunya (AJEC)
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Autoocupa’t!

El teu nou repte
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 lucre, constituïda el 1986 fruit de les inquietuds d’un conjunt de joves professionals, per tal
de recolzar els emprenedors i emprenedores que opten per l’alternativa de
l’autoocupació, és a dir, per la creació de la seva empresa.

L’

ades, amb la conseqüent generació de més de 7.500 llocs de
treball. I encara més, la seva taxa de supervivència, superior al
80% al cap de cinc anys des del
moment de la seva creació.

autoocupació esdevé
una opció valenta de realitzar-se a nivell professional i personal, és una resposta
de qualitat que permet el creixement econòmic de les persones
i les societats. Implica la plena
confiança en el desenvolupament d’un projecte que permeti
crear el lloc de treball, i possiblement el d’altres, amb el motor
de la il·lusió i la voluntat d’ésser el primer, i de vegades, l’únic
responsable del desenvolupament personal i professional.
La Fundació CP’AC és conscient de la importància que tenen
els joves emprenedors i emprenedores a la societat i el paper
que juguen en el desenvolupament econòmic i laboral del territori, com a font de creació de
llocs de treball estables i de qualitat. Per això la Fundació fo-

“Fomentem l’esperit
emprenedor des dels
inicis d’una empresa,
que són els moments
més difícils“
menta l’esperit emprenedor des
del seu inici, des de les primeres etapes del projecte de creació
d’una empresa, que acostumen a
ser les més difícils.
La tasca continuada de la Fundació CP’AC s’ha basat sem-

La Fundació CP’AC també està present a l’Oficina Jove de
Treball de la Secretaria General de Joventut per tal d’oferir

“La taxa de supervivència és del 80% en els
cinc anys posteriors a la
creació de l’empresa“

pre en l’aplicació voluntària,
constant i sistemàtica d’un mètode de treball que compta ja
amb dues dècades d’experiència i que ha millorat contínuament amb les aportacions de
tots aquells i aquelles que han
contribuït a la seva aplicació:
patrons, socis, consultors, professionals i finalment emprenedors.

es concreta en una diagnosi de
la idea empresarial, l’assessorament per a l’elaboració del pla
d’empresa, la formació dels futurs empresaris, l’acompanyament en la recerca de recursos,
el finançament de les iniciatives, l’orientació en el procés de
constitució i el recolzament des
del començament de l’activitat
fins a la seva consolidació.

CP’AC ofereix als emprenedors
un servei públic d’iniciativa privada dissenyat per tal d’alleugerir el sempre difícil procés que
suposa posar en marxa un projecte empresarial. Aquest servei

El suport de la Fundació
CP’AC té provada la seva validesa, tal i com ho demostren
els més de 12.0000 projectes
empresarials analitzats i les més
de 2.200 noves empreses cre-

als joves, entre d’altres, un servei de suport a l’autoocupació.
S’informa i orienta tots aquells
joves que volen crear la seva
empresa, en l’elaboració del pla
d’empresa mitjançant programes de formació per a la seva
capacitació com a nous empresaris.
Per seguir el nostre lema “Inverteix en tu mateix: crear el
teu lloc de treball és invertir
en tu mateix” ens podreu trobar a www.autoocupacio.org o
arreu de Catalunya, de manera
presencial.
Telèfon de l’emprenedor/a:
902 12 12 18
Albert Colomer
Director de la Fundació CP’AC
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2008:

any d’atur juvenil
i benefici bancari

L’atur juvenil als Països Catalans ha augmentat
un 70,89% durant el 2008, 10 punts per sobre
de la mitjana catalana de totes les edats i de la
mitjana juvenil a l’Estat espanyol. Ser jove, per
tant, surt car i ser català, també. En definitiva,
el jovent català estem “d’enhorabona”, perquè

S

i fóssim més altruistes,
ens hauríem de queixar
menys i alegrar més, que
no tothom pateix la nostra mateixa precarietat. D’això se n’ha
encarregat el Govern espanyol
que, mentre la xifra de treballadors i treballadores desocupades creixia imparablement, ha
impulsat un pla de rescat de la
banca que ha consistit en injectar 50.000 milions d’euros en el
sistema financer i emetre avals
per valor de 100.000 milions
d’euros més. Poc ha importat
que la situació del sector bancari fos diferent a la resta d’Europa, ja que es preveu que els seus
milionaris beneficis no variïn
massa dels de l’any 2007. Tampoc ha importat excessivament
que aquestes ajudes arribessin
amb l’exigència de no fer públic
el nom de les entitats beneficia-

les empreses espanyoles entre
el 1999 i el 2007, del 238,7%
(la xifra més alta d’Europa), ni
tampoc que el poder adquisitiu de les classes treballadores
es redueix constantment des de
1995 (un fet també únic a Europa), perquè ara se’ns exigeix
que, pel bé de l’economia, encara ens hem d’estrènyer més
el cinturó. Segur que som nosaltres qui hem provocat la situació actual? Segur que som
nosaltres qui hem de pagar la
crisi?
I, més enllà de les ajudes indiscriminades als bancs, el Govern
espanyol aprofundeix en la seva política neoliberal en preparar-se per aplicar la directiva de
Bolkenstein i liberalitzar més
el sector serveis, en negar escarransits drets socials que va
impulsar propagandísticament

reunim totes dues condicions. Igualment, quan
aconseguim trobar feina, la temporalitat afecta
més d’un 80% dels i les menors de 20 anys i gairebé un 58% entre els de 20 i 25 anys. El salari
que percebem oscil·la de mitjana entre el 60% i
el 70% del salari mig.
(Llei de dependència, ajudes
pel lloguer...), en aplicar ridícules pujades del salari mínim
i de les pensions o en prepa-

“El poder adquisitiu de
les classes treballadores
es redueix constantment des de 1995“
rar una nova Llei d’estrangeria
que retalli encara més els drets
de les persones immigrades. I,
mentrestant, els governs autonòmics, en el seu paper subaltern en matèria econòmica que
els marca la Constitució espanyola, tampoc s’escapen del discurs de la patronal, com quan
la Generalitat accepta expedients de regulació injustificables

“Les entitats financeres
han actuat més de tap
que de mitjanceres entre l’Estat i els col·lectius
amb necessitats“
des i sense cap garantia que després se’n poguessin beneficiar
famílies i petites empreses. Perquè s’ha demostrat que les entitats financeres han actuat com a
tap, més que de mitjanceres entre l’Estat i els col·lectius amb
necessitats de finançament.
Així mateix, avui ningú recorda l’augment dels beneficis de
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(com el de la SEAT, que afecta
5.300 persones), anuncia la privatització de l’aeroport del Prat
o avança en l’aplicació del Pla
Bolonya i l’elitització de la universitat.
Si alguna cosa ens haurà deixat bona aquest 2008, doncs,
seran una colla d’arguments
més per justificar la necessitat d’una lluita constant contra
el capitalisme i per l’alliberament nacional, però caldrà que
es converteixin en accions concretes i un canvi radical proper,
començant per aconseguir que
aquesta crisi la paguin qui l’han
provocada: la banca i les grans
fortunes
Roger Tugas
Secretari de Comunicació de l’Espai
Jove de la Intersindical-CSC
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Un altre món és possible

Les darreres setmanes les JERC hem tingut una activitat internacional frenètica. D’una banda, una delegació ha viatjat a Bolívia per prosseguir el projecte de cooperació que vam iniciar el 2007 amb les
joventuts del MAS-IPSP, el partit al govern de la república andina presidida per Evo Morales. I de l’altra, hem participat al Fòrum Social Mundial, un dels esdeveniments mundials més destacats dels moviments altermundialistes.

L

es JERC hem ofert als amics bolivians formació en l’organització
d’una estructura política, en matèria de polítiques de joventut i
junts hem compartit experiències,
propostes, idees i somnis. Cal destacar que
durant la setmana que hem estat a Bolívia
s’aprovava la primera constitució que reconeixia, entre d’altres, els drets dels indígenes
per primer cop en la seva història. D’altra
banda, jo mateix vaig poder participar al
Fòrum Social Mundial (FSM), que va tenir
lloc a la ciutat brasilera de Belem, enguany
amb l’autodeterminació dels pobles com un
dels eixos principals de debat. A l’FSM vaig
tenir la possibilitat de fer arribar les reivindicacions independentistes i socials catalanes en un espai on es van reunir 100.000
persones vingudes d’arreu del món, amb la
il·lusió de construir una alternativa al model
capitalista neoliberal.
La independència dels Països Catalans és
possible, però a les JERC no podem ni volem treballar d’esquenes al món, i aquestes
dues experiències en són un bon exemple.
Volem ser una veu més al costat de les altres

que treballen per transformar el present, però ho volem ser des de la nostra realitat, sense haver de passar pel filtre de Madrid. Per
això treballem per a la independència dels
Països Catalans, perquè l’alliberament dels
pobles i la lluita per la justícia social són dues cares d’una mateixa moneda.

“L’alliberament dels pobles i la
justícia social són dues cares de
la mateixa moneda“

La creació d’un món més just passa per treballar a casa nostra amb vocació global.
De res serveix voler canviar el món si defugim els problemes que tenim al nostre
país, i l’Estat espanyol n’és un; no és pas
l’únic, però sí que n’és el principal. Espanya i el model econòmic que l’acompanya
no ens permet decidir què volem ser, tampoc ens permet decidir què fem amb els
nostres impostos, dels quals se’ns en van en
una proporció abismalment més gran de la

quantitat que retornen en serveis. Espanya
és crisi perquè significa precarietat pel jovent, manca de polítiques ambientals, especulació urbanística, preus desorbitats en
l’habitatge i la negació sistemàtica dels drets
dels pobles. El jovent hem de superar l’Estat
espanyol.
No entenem la llibertat nacional sense justícia social, ja que no només pretenem construir un estat propi, sinó també construir
una societat sense les desigualtats actuals.
Però també hem de dir alt i clar que sense
llibertat nacional la justícia social serà incompleta. Ja és hora que els moviments progressistes d’àmbits estatals d’arreu del món
deixin de mirar cap a un altre costat davant
la vulneració dels drets democràtics que pateixen els pobles sense estat. Un altre món
és possible, un món de persones lliures que
viuen en pobles lliures, i a nosaltres ens toca
començar a construir-lo des dels Països Catalans.

Gerard Coca
Portaveu de les JERC
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CNJC i Administració:
quina interlocució en Joventut?

En els últims temps hi ha hagut un intens debat
sobre quin ha de ser el rol del CNJC i sobre com ha
de funcionar. En aquesta ocasió, volem parlar del
paper que creiem que ha de tenir el CNJC en relació al Govern de la Generalitat.

D

es de Joves d’Esquerra Verda (JEV) sempre hem defensat que el CNJC ha de ser l’interlocutor principal en
matèria de joventut per a la Generalitat. Evidentment,
creiem que la Secretaria de Joventut (SJ) ha de tenir el
CNJC com a referent de treball constant, i el CNJC
ha d’influir i fiscalitzar les polítiques de joventut, les
aplicades directament per la SJ però també les de la
resta de departaments governamentals en aquelles matèries que afecten
els i les joves.
En aquests moments tenim la futura Llei de polítiques de joventut sobre
la taula. Si el CNJC ha de ser un agent d’interlocució entre el Govern i
el jovent organitzat en qualsevol matèria que afecti els i les joves, encara
més en una Llei que es diu de polítiques de joventut i que defineix el rol
que es vol del CNJC i també de les entitats en l’àmbit polític.
Era una oportunitat d’or perquè la Secretaria mostrés quina és la
seva predisposició a treballar amb el CNJC i, per extensió, amb les
entitats juvenils del país. Recordem que aquesta Llei restava aturada des de l’any 2006 i que, en aquell moment, hi va haver un inici
de procés participatiu del qual no s’ha fet retorn.

Ara, la SJ presenta un text a Govern que ha canviat en relació al que
s’havia fet servir en el procés esmentat. Ens trobem amb un text que ja és
al Consell Tècnic de Govern sense que hi hagi hagut interlocució entre
la SJ i el CNJC. El secretari deixa en mans dels grups parlamentaris l’acceptació d’esmenes que puguin sorgir del procés participatiu del CNJC.
El primer que constatem és que això significa un mal senyal per
part de la Secretaria cap al Consell i les entitats. Potser des del
CNJC s’han comès errors, però en tot cas creiem que la SJ hauria
d’haver estat políticament més hàbil i no portar a Govern una Llei
de polítiques de joventut que no ha consultat amb el Consell.
Com a JEV farem totes les gestions necessàries i treballarem amb
el grup parlamentari d’ICV per tal d’incloure les aportacions del
Consell, i esperem que la resta d’entitats polítiques també ho facin, però creiem que hauria estat bo que això s’hagués fet des del
principi directament amb la Secretaria i no en format esmena al
procés parlamentari.
Amb tot, demanem, tal com vam expressar a l’última Assemblea,
que el CNJC fiscalitzi i lideri aquest tipus de qüestions i mostri
a la SJ aquesta voluntat. Creiem que, en aquest sentit, trobarem
consens entre les entitats per reclamar la interlocució directa i començar a construir la unitat d’acció que reclamàvem tots plegats
després de les últimes controvèrsies.
Miguel Ángel Díaz i Janet Sanz
Coordinació Nacional de Joves d’Esquerra Verda (JEV)
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El dret a hipotecar
una generació sencera

A

voltes, però, la gent jove d’aquest país som gent
que estudiem, gent que
treballem, que ens impliquem
en les entitats dels nostres pobles
i ciutats, que ajudem a casa a tirar endavant. Som gent que volem transformar la societat d’un
temps i forma en què ens toca
viure. Gent que volem avançar i
que, per més dificultats que tinguem, tossuts, ho fem amb uns
escassos mil euros al mes, amb
feines volàtils i hipotecats fins
més enllà de la nostra jubilació
–si és que algun dia la tenim. A
voltes, la gent jove del país som
així.

“La generació dels 80
tenim un missatge per
la que ens precedeix:
no volem ser una generació hipotecada“
Totes les generacions són hereves del seu temps. Cadascuna té
les seves dificultats i reptes per
superar. I de la seva actuació en
depèn poder-ne sortir amb un
major o menor èxit. Malgrat les
diferències i les peculiaritats de
cada generació, totes, fins avui,
han tingut un objectiu i una
conseqüència comuna: treballar
per deixar un món millor, un
país millor, una societat millor, a
la generació següent.

A voltes es diu de la gent jove, sobretot la d’avui, que som persones poc
compromeses, que només pensem en nosaltres mateixos, que tenim moltes
ganes de passar-nos-ho bé i poques de treballar. Que vivim en la societat de
l’abundància i que no som conscients del valor de les coses. Que som egoistes i que només busquem el benefici individual immediat. A voltes, es diu.
ves, alguns de nosaltres també
ens creiem amb deure de demanar als qui ens precedeixen que
no ometin la responsabilitat de
treballar, sobretot, per les generacions que els succeiran.
En deu anys Catalunya ha passat de sis a més de set milions
d’habitants. Catalunya té més
persones que l’han escollit per
viure-hi i veure-hi créixer els
seus fills, les generacions futures de catalanes i catalans. Per
dignitat i per responsabilitat,
qui avui ens governa ha d’estar a
l’alçada: els catalans d’avui, però
sobretot els de demà, necessitem
un finançament just. El necessitem per seguir sent. I per seguir
sent un país referent, capdavanter, de màxima qualitat en el seu
estat del benestar. Un país excel·
lent, un país a imitar, un país a
somiar. I no un país que segueixi
i que en vulgui imitar a d’altres.

“Els catalans d’avui,
però sobretot els de
demà, necessitem un
finançament just“

La història jutjarà els homes i
les dones de cada generació per
la seva capacitat d’actuar amb
vocació de servei i amb responsabilitat col·lectiva. La generació dels que avui som joves
demanem als governants que siguin valents, que siguin responsables i que no ens hipotequin.
La nostra generació també té
dret a un futur millor.
I precisament aquesta actitud
de responsabilitat també la demanem al Consell Nacional de
la Joventut de Catalunya, que
com a ens que més joves aplega d’aquesta generació, no en
podem esperar cap altra actitud
que la d’esdevenir referent en
aquesta reivindicació.

Gerard M. Figueras
President de la Joventut Nacionalista
de Catalunya

La generació dels anys 80, els
qui avui, circumstancialment,
tenim el privilegi de ser catalogats de “joves”, tenim un missatge molt clar per a la generació
que ens precedeix: no volem ser
una generació hipotecada. No
volem un país hipotecat. I si
avui tenim el privilegi de ser joREVISTA DEL CONSELL NACIONAL DE LA JOVENTUT DE CATALUNYA // PRIMAVERA 2009 // DEBAT JUVENIL 35
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Joves de Moviment per la Pau,
la nova generació

Vam sortir de l’ou l’any 2006 sota el paraigües de
l’entitat mare Moviment per la Pau, una associació sense afany de lucre amb una llarga trajectòria de feina per avançar cap a una cultura de
pau. Iniciatives d’èxit com la “Campanya Internacional per la prohibició de les mines antipersonal” o la recent signatura de la Convenció per
la prohibició de les bombes de dispersió avalen
la feina de l’entitat.

E

ls Joves de Moviment
per la Pau conformem
la secció jove de l’entitat. Les raons de la nostra existència són vàries: donar
opció als joves inquiets amb la
cultura de pau i els drets humans a col·laborar en projectes de difusió i sensibilització; i
fomentar l’associacionisme i la
participació ciutadana entre els
joves, per aconseguir una major
implicació vers la societat i el
seu canvi.
La primera campanya a la qual
ens vam dedicar va ser “Joves
contra la guerra”, una iniciativa
de joves de diversos països amb
l’objectiu de la universalització
del Tractat d’Ottawa per la prohibició de les mines antipersona. Es tracta de pressionar cada
any un Estat no signatari del
Tractat perquè s’hi adhereixi.
Pel que fa a aquest darrer any,
el 2008, hem engegat un cicle
de cinema sota el nom “Una finestra als conflictes del món”.

D’aquesta manera, utilitzem el
cinema com a eina per conèixer
i generar debat sobre diferents
conflictes armats del món.
L’estrena del projecte “Una finestra als conflictes del món”
va tenir lloc l’últim dia de les
Festes de Gràcia amb la projecció del documental de Jack Silberman Bombies, un film que
explica el desastre humanitari
que van deixar els bombardejos
americans de bombes de dispersió a Laos fa 30 anys.
“Una finestra als conflictes
del món”, el cinema com a eina per conèixer i generar debat sobre diferents conflictes
armats del món.

descriu el greu problema que
generen les submunicions de
bomba de dispersió que no esclaten en ser llançades i com

“Líban 2006, un milió
de submunicions sense
esclatar descriu el greu
problema que generen
les bombes de dispersió“

es converteixen en una amenaça per la integritat física de la
població civil un cop acabat el
conflicte, així com un instrument boicototejador de l’activitat social i laboral. Aquest
“Joves contra la guerra, cicle de cinema es va celebrar
en el marc de la III Marató
una iniciativa de joves
cultural Marhaba Benvinguda
de diversos països amb Palestina.

l’objectiu de la universalització del Tractat De cara el 2009 estem preparant
una col·laboració amb l’Associad’Ottawa“
ció Juvenil d’Amics de la Ràdio
La projecció de la pel·lícula
Palestina, la veritat assetjada,
produïda per la Xarxa d’Enllaç amb Palestina, que explica
la vida d’una trentena de palestins i palestines sota l’ocupació israeliana, precedida pel
curt Líban 2006, un milió de
submunicions sense esclatar, que
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d’Horta-Guinardó, un programa
per l’emissora Boca Ràdio sobre
la temàtica de la cultura de pau i
drets humans que podreu escoltar a partir del mes de març a la
FM 90.1 o via internet a
www.movimentperlapau.org
o www.bocaradio.org.
Lucia Oltra
Joves de Moviment per la pau

PORTA OBERTA

La projecció internacional de
Catalunya a través del teixit associatiu
La Federació d’Organitzacions Catalanes Internacionalment
Reconegudes aplega ja més d’una trentena d’entitats

L

a Federació d’Organitzacions Catalanes Internacionalment Reconegudes
(FOCIR) neix el 1995 perquè diferents associacions catalanes compartien l’interès per
fomentar la seva presència internacional i la del conjunt de
Catalunya, superant traves i obstacles de tota mena en processos
de reconeixement internacional,
sovint llargs i costosos.
La seva raó de ser, allò que motivà la seva creació, és doble:
d’una banda, la FOCIR vol
normalitzar i donar visibilitat
a la presència del teixit associatiu català a l’àmbit internacional i, d’una altra, vol contribuir
a superar dificultats tècniques
i legals perquè noves entitats
aconsegueixin el seu reconeixement internacional. Actualment,
són membres de la FOCIR 33
organitzacions de diferents sectors, que tenen una activitat rellevant en el camp internacional.

La FOCIR és una entitat amb
anys d’història, però encara hi
ha motes entitats catalanes amb
representació internacional que
no en formen part, sobretot
per desconeixement. Durant el
2008 hem rellançat el projecte
de la Federació, iniciant el desenvolupament d’un pla estratègic.

“Entre tots hem de bastir un discurs per contribuir a definir els horitzons internacionals del
nostre país“
Hem fet un canvi d’imatge,
una nova pàgina web, material de difusió, la revista Internacional.cat, hem dut a terme
les VIII Jornades de la FOCIR,
hem crescut en nombre d’entitats membre, i sobretot hem
iniciat els debats sobre el paper

que la societat civil catalana té
en matèria de relacions exteriors del país.
Crec que fonamentalment tenim tres reptes molt importants per assolir: en primer lloc,
agrupar més entitats i cohesionar-les al voltant d’un projecte
ben estructurat i definit a partir de les seves aportacions. El
projecte, d’una banda, ha de
respondre les necessitats bàsiques de les entitats catalanes reconegudes internacionalment
per desenvolupar la seva activitat, però, d’una altra, ha de bastir un discurs amb una voluntat
de contribuir a definir els horitzons internacionals del nostre país.
Un altre gran repte és dotar
d’activitat continuada i estructurada la FOCIR per tal que
les entitats copsin que participar-hi és important i té un sentit, tant per elles com pel país.

Finalment, el tercer gran repte, tan important com els altres
dos, és aconseguir que la FOCIR sigui un referent a la societat catalana i que emeti la seva
opinió, és a dir, que la veu de
la FOCIR sigui indispensable
en qualsevol fòrum on es debati sobre els objectius dels afers
exteriors del país. Això passa,
òbviament, perquè la FOCIR
tingui molta més visibilitat a la
societat.
Participar des de les nostres organitzacions a projectes internacionals i ser membres
d’organitzacions internacionals
és un dret, però hem d’enten-

“Les entitats catalanes
que participen en l’àmbit internacional cal
que facin d’altaveu a
Catalunya d’allò que viuen i veuen“
dre que també és un deure, coherent amb la nostra voluntat
d’implicar-nos i enfortir la democràcia. I en la mateixa línia,
no hem d’oblidar que és essencial que les entitats catalanes
que tenen i participen en l’àmbit internacional facin d’altaveu
a Catalunya d’allò que viuen,
veuen, defineixen i aprenen a
nivell internacional. En definitiva, aconseguir que l’experiència internacional de les entitats
repercuteixi positivament en el
país.
Guifré Lloses
Vocal FOCIR
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La personalitat de la imatge de Maria Aurèlia Capmany (Barcelona, 1918-1991) es desvetlla a hores d’ara encara ben poderosa
per la consistència de la seva aportació i el vigor d’una personalitat
marcada per la intel·ligència i la valentia. Efectivament, la vàlua
del contingut va paral·lel al ferm sentit de compromís d’una ardida escriptora que li tocà de viure els temps difícils i pogué assolir
els resultats: el míting socialista de la llibertat, la seva influència
social com a comentarista pública notable, escriptora reconeguda
amb les obres completes, premis a desdir i, sobretot, l’estima dels
qui la coneguérem i poguérem gaudir de la seva amistat.
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E

ls antecedents familiars –Aureli
Capmany, Sebastià Fornés...—i la
profunda implicació amb la cultura
–la seva, la catalana-, la convertiren en una
ploma afilada en defensa del seu pensament
caracteritzat per uns eixos molt clars: el feminisme i la llibertat de la dona; el catalanisme i l’emancipació del poble; el socialisme
i la llibertat de la persona. I en aquesta labor hi esmerça temps en escriptura (articles,
novel·les, assaig, teatre...) i en paraula (conferències, programes de ràdio, mítings...) esdevenint punt de referència sobre la imatge
de la dona compromesa com ho fou abans
la Montserrat Roig. Els seus llibres, tot i una
certa dificultat en l’accés, són encara vius i
n’és la prova l’extens repertori de lectors que
s’endinsen en una obra que és sòlida conceptualment, arrelada al moment històric que
li tocà de viure, extraordinàriament amena
com correspon a qui domina la paraula. Un
conjunt de factors que la fan esdevenir suggerent, interessant i ben vàlida.
Uns ideals sempre presents en la seva obra
Els seus antecedents acadèmics -Institut-Escola, Filosofia a la universitat- i la seva necessitat de treball li atorgaren aviat el sentit
de realisme en la seva obra. Finalista el 1947
al premi Joanot Martorell amb la novel·la
Necessitem morir (1952), el guanyà amb El
cel no és transparent. Novel·les que seguirà conreant, així L’altra ciutat (1955), Betúlia (1956), El gust de la pols (1962), Un
lloc entre els morts (1967) -premi Sant Jordi el 1968)-, una de les més celebrades amb
el rerefons d’un intel·lectual català jove de
l’època preromàntica amb les idees de la Revolució Francesa. Feliçment jo sóc una dona
(1969) és també una de les més conegudes

“Una ploma afilada en
defensa del feminisme,
el catalanisme i el socialisme”
per la temàtica agosarada, Vitrines d’Amsterdam (1969), El cap de Sant Jordi (1988), La
rialla del mirall (1989). Dels assaigs i narrativa podem destacar La joventut, és una nova classe? Cartes impertinents (1971), Quim/
Quima (1971), El jaqué de la democràcia
(1972), Vés-te’n ianqui! O, si voleu, traduït de
l’americà (1980), Coses i noses (1981), Die-

tari de prudències (1982), Lo color més blau
(1982), Salvador Espriu (1971), Subirachs o el retrat de l’artista com a escultor adult
(1975).
De caràcter autobiogràfic trobem Pedra de
toc, (1970), Pedra de toc/2 (1975), Mala
memòria (1987) i Això era i no era (1989).
Sobre la condició femenina, La dona a
Catalunya (1966), El feminisme a Catalunya
(1973), El comportamiento amoroso de la mujer (1974), Dona, doneta, donota (1975), historieta il·lustrada en col·laboració amb A.
Artís i Gener i Antifèmina (1978).
De l’extens teatre remarquem aspectes frívols i de denúncia, obres reivindicatives i
simplement d’entreteniment amb l’època de
llibertat dels anys trenta, així: Vent de garbí

“Els seus antecedents
acadèmics i la seva necessitat de treball li
atorgaren aviat el sen
sentit de realisme en la
seva obra”

“Capmany defensa la
necessitat de conèixer
la història per a dispo
disposar de ciutadans crítics
i preparats”
i una mica de por (1965), Dones, flors i pitança (1967), Preguntes i respostes sobre la vida i la mort de Francesc Layret, advocat dels
obrers de Catalunya (1971). Defensa la necessitat del coneixement de la història per
a disposar de ciutadans crítics i preparats. I
així els anys 1977-78 treballà en una història de Catalunya per a la ràdio editada també en llibre auditiu: Temps passat, notícia
d’avui (1979). Milità en el socialisme català i fou regidora de cultura de l’Ajuntament
de Barcelona (1983-1987) i, fins a la seva
mort, responsable de l’àrea de publicacions
del mateix ajuntament. Com a articulista
col·labora a diaris com El Noticiero universal, Avui i revistes com Canigó o Serra d’Or
projectant el seu ideari que hem esbossat.
Jordi Font va comissariar una exposició amb
un notable llibre catàleg de fotografies de la
seva vida.
La Institució de les Lletres Catalanes, en uns
temps de dinamisme, va desenvolupar una
iniciativa que va tenir molt d’èxit, l’escriptor del mes, i quan ella ho fou va dir en una
entrevista a Xavier Caraltó (Avui, 17-III1990):
«Des de la vostra experiència en el món de
la política cultural municipal, ¿com valoreu
aquesta distinció de l’escriptor dle mes?
—Bé. Em temo que no té res a veure una
cosa amb l’altra. La meva gestió cultural a
l’Ajuntament de Barcelona i la meva obra
literària només tenen dues coses en comú:
que totes dues són obra meva. Ara bé, el fet
que hagi acceptat aquesta designació vol dir
que crec en l’eficàcia d’aquesta promoció de
la Institució de les Lletres Catalanes. Els autors catalans sempre ens hem queixat de la
manca de promoció de la nostra obra. En
el moment en què la Institució de les Lletres Catalanes es proposa promoure aquesta
obra, crec que és una cosa bona i, en fi, ho
elogio i ho trobo molt bé.»
Josep M. Figueres
Historiador
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YOUTH DEBATE 90
Spring 2009
Youth Debate is the quarterly magazine of the National Youth Council of Catalonia (CNJC), a non-governmental platform that groups
together the principal youth associations at national level and the
territorial youth councils. Founded in 1979, the CNJC promotes the
interests of young people in society and with regard to the authorities. The magazine Youth Debate is the voice of the associative
youth movement. Over 150,000 young Catalans are associated and
take part in one of the groups affiliated to the Council.
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Editorial

Thirty years

Thirty Years Creating a
Network

Young People Organized in
Catalonia

Issue 90 of Youth Debate aims to
make it clear that young people’s
organizations are thriving.
The National Youth Council
of Catalonia (CNJC) is now
celebrating its 30th anniversary.
The CNJC has been weaving
a web of complicity with civil
society for three decades, working
to improve the future of the
young people of this country. For
thirty years it has been creating
networks with the country’s social
agents, institutions and, above all,
the Youth Associations Movement
as a whole.
The former presidents point to
the essence of what the CNJC
has been for the last thirty
years and what, in my opinion,
the way forward should be for
the coming years: a forum for
dialogue and learning that is
useful, independent and plural;
and a unitary organization with
the capacity for leadership that
enriches Catalonia.
The Youth Associations
Movement is in a constant state
of flux; it never stands still, and,
as a result, neither do its goals.
We are now facing the imminent
approval of the Youth Policies
Act and the drafting of the new
National Plan for the Young
People of Catalonia (2010-2020)
– undoubtedly the two most
important projects that we will
be debating in the foreseeable
future. And the CNJC will have
to exercise its leadership.
Agnès Russiñol
CNJC President
agnes.russinol@cnjc.cat
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That Catalonia needs to get down
tThe functions of the CNJC
have not changed because they
are those attributed to it by the
Generalitat’s decree of creation
and those that were subsequently
recognised in the Catalan
Parliament’s Law 14/1985.
The issues have evolved but in
many cases they are still related
to those that were being dealt
with in the 1970s: young people’s
emancipation, access to education,
support for education in free time,
young people’s participation,
immigration and in the sphere of
health, sexuality and drug use.
Other questions, fortunately, have
fallen by the wayside, such as
military service and conscientious
objection, which focussed many
of the demands made by young
people’s organizations until 2000.
Although it is quite normal for
there to be reoccurring issues, due
to the way the Council works,
what is frustrating is the fact that
we are coming up against the
same problems again and again.
In 1980, for example, four main
issues were dealt with at the
Second General Assembly that are
still a priority: a young people’s
associations act, a campaign
to promote the young people’s
associations movement, the
criteria for regulating the training
of youth officers and the bases for
a policy of subsidies and support
for young people’s activities.
Inside the Council
The First General Assembly
grouped together 29 organizations
that elected the first Secretariat.

ABSTRACT

This governing body was made
up of eleven people, five of them
representing social organizations,
four from political organizations,
and two from local youth
councils. After the reform of
the statutes in the second half
of the 1990s its composition
was modified, making it more
equitable for the different areas
of bodies. Since then, to achieve
with the same aim, it was
established that in order to pass a
resolution the votes of two-thirds
of the CNJC Assembly were
needed.
Currently, with nearly 100
organizations participating in
it, the Council is torn between
admitting the local youth councils
as full members – they were
before 1996 – and fostering
participation and support for the
associations movement. This is
one of the most difficult tasks,
which require a large amount of
resources and close coordination
with the rest of the agents dealing
with young people’s issues,
especially the public authorities.
The Council and the Authorities
In the early days, a member of
the government attended the
meetings of the Secretariat. Law
14/1985 of the CNJC established
the Council’s independence with
regard to the authorities and
made it a rara avis: the only body
governed by public law with a
membership one hundred percent
rooted in society and its own
independent governing body,
representative of and representing
the Catalan youth associations
movement.
One of the most important
challenges the National Council
will have to face is combining
this aspect of working together
with the authorities with the
independence necessary to
strengthen our own standpoints.
Miquel Àngel Lozano
CNJC Programme Director
programes@cnjc.cat

Then CNJC
throughout the
Country
The Social Rescue Plan that
the Youth Associations
Movement Needs
The Youth Associations
Movement could well find itself
in a tricky situation, as there
are a considerable number of
established organizations whose
membership has dwindled and,
conversely, new local associations
without a national structure are
beginning to emerge. With some
losing power and others not
yet having it, the situation is a
dangerous one.
Due to this situation it
is necessary to generate a
series of comprehensive and
determined actions aimed at
social empowerment through
the articulation of associations.
This would be an innovative
proposal, much more so than
those experimenting with ideas
that seem to have arisen from
a conversation in a bar, seeking
notoriety not in the result but in
the media coverage.
Actions that should envisage
structural measures, a sine
qua non for the exercise of
democracy, such as education
based on values promoting
active citizenship; measures to
facilitate participation, such
as rules, infrastructures, and
so on; measures that should
be introduced in the mid and
long term, but which cannot
be relinquished due to the
immediacy of electoral advantage.
We at the CNJC are getting
a project underway to analyse
the conditions and the
actions necessary to promote
participation, and the elements
that have to be introduced to
give support to the associations
movement understood as the
embodiment of this participative
articulation.
Fidel González
CNJC Participation and Territorial
Implementation Secretary
fidel.gonzalez@cnjc.cat

International
The CNJC participates in
the Youth Forum General
Assembly
From November 13th to 15th
2008, the General Assembly of
the European Youth Forum took
place in Rotterdam (Netherlands),
the city chosen as European Youth
Capital 2009.
Over 200 young delegates met
to adopt the work plan and the
budget for the period 2009-2010,
and to elect the new executive
committee – a committee that, for
the first time, has a president from
southeast Europe, Tine Radinja.
The participants at the assembly,
among them the representatives of
the CNJC, approved documents
dealing with issues like young
people’s health and welfare,
early school leaving, proposals
for the European Union’s youth
policies, and principles for the
new European framework of
cooperation in the sphere of
youth.
The European Youth Forum
passed resolutions on the
European guidelines for the return
of immigrants and the 65-hour
working week.

for the Youth Associations
Movement
The participation of the CNJC in
the WSF held in Belém (Brazil)
from January 27th to February 1st
is the expression of the political
desire to open ourselves up to
collaboration with new parts of the
world and should be seen as part
of the commitment to see and be
seen in a context of unprecedented
globalization and in the midst of
a worldwide crisis that is hitting
young people really hard.
We at the CNJC wish to know
how organizations in other
countries see the events of the
present and the future, beyond
political parties and governments,
which we are already trying to
talk to on a permanent basis. Is
this not the best opportunity for
the Catalan youth associations
movement to discuss its dialogue
with politicians and other agents?
We are convinced that, with a
networked action like the WSF,
we learn to talk more and better
to the thousands of ‘grains of
sand’ that, like us, are fighting day
in day out for a fairer world.

The Assembly also served to
welcome three new organizations:
Youth Express Network (YEN)
and European Non-Governmental
Sports Organisation (ENGSO)
as observer members, and the
Croatian Youth Network as a
candidate.

We have to be able to construct
the alternative to the established
powers, which are also meeting at
the moment. Ecology, feminism
and cooperation are important
axes in the social conflict of the
twenty-first century that the
CNJC includes in its work plan
and have been present at this
Forum. Our active presence has
to enable us to connect with
more young people and win the
dialogue battle.

Moreover, the Catalan delegation
took part in the Southern
Councils’ meeting held on the eve
of the General Assembly.

Pau Planelles
CNJC Emancipation, Cooperation
and Territorial Development Secretary
pau.planelles@cnjc.cat

Gisela Gonzalo
International Affairs and Cooperation
Officer, CNJC
international@cnjc.cat

Soco Mbuy
CNJC Social Cohesion and
Cooperation Secretary
soco.mbuy@cnjc.cat

Cooperation
The World Social Forum,
a Valuable Opportunity
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Survey
Survey of Young People in
Catalonia: A Breakdown of
Young People’s Transitions
The Survey of Young People in
Catalonia 2007 is one of the tools
that the Catalan Observatory
of Young People places at the
disposal of researchers and
political and social agents in
order to get a true picture of
the situation of young people in
Catalonia.
The fifth edition of the survey
focuses on the transformations
of young people’s educational,
work, residential and family
transitions. For some years now,
the social study of young people
has been pointing to these
transitions becoming more drawn
out, diversifying and becoming
reversible. We can now see how
these processes are occurring
in Catalonia, what the social
inequalities behind them are and
what the role of our stingy welfare
state is.
Far from providing us with a
simple view of the emancipation
process, the results add
complexity to and qualify the
linear nature of the paths young
people take in their transition to
‘adult life’.
In the labour market, the data
indicates that more time than
before is needed to achieve
integration and, therefore,
precariousness is a constant
feature of many people’s paths.
We must not forget that
comparison with abroad shows

that leaving home and joining the
labour market are processes that
generally happen at an earlier age
in the rest of Europe (except in
other European Mediterranean
countries).
As to the diversification of paths,
we find diametrically different
ways of making the transition for
young people. There is a certain
division between young people
who follow traditional linear
paths (study, work, leave home,
form a couple, have children),
who represent almost half the
group, and those whose paths
stray from this linear trajectory
(they leave home before finishing
university, have children before
getting married, etc.), who
represent a quarter of the group.
But the heterogeneous nature
of the paths of transition does
not imply the lessening of social
inequalities, as certain paths
are clearly more privileged than
others. Consider, for example,
the contrast between the ‘preuniversity emancipation paths’ (the
young person who leaves home
before work becomes his/her main
activity and who joins the labour
market quickly and at a high
level) and ‘working class paths’,
in which early school leaving and
entry to the world of work do not
prevent a prolonged stay at home
or guarantee the achievement of a
solid position in the labour market.
We must point out the important
role that education plays in the
construction of this division. The
young person’s social background,
moreover, greatly conditions the
possibilities of following one path
or the other.

We also see that the role of the
state providing welfare to young
people and making transition
easier is rather passive: it has
not adopted policies resulting
in a wide-ranging efficient
modification of transitory paths.
Thus, the family ends up being
the most active provider of
welfare.
At the risk of simplifying matters,
we can say that in Catalonia the
market complicates transitions,
the state views them passively and
the family copes with them. From
the point of view of intervention
and public policies, focussing
efforts on this stage of life is
essential for fighting against the
reproduction of inequality.
Pau Serracant
Roger Soler
Catalan Observatory
of Young People

Memory
Maria Aurèlia Capmany
Feminism, Catalanism,
Socialism
The personality of the image
of Maria Aurèlia Capmany
(Barcelona, 1918-1991) is
still very powerful these days
due to the consistency of her
contribution and the vigour
of a personality marked by
intelligence and courage.

characterized by very clear lines:
feminism and women’s freedom;
Catalanism and the emancipation
of the country; socialism and
personal freedom. She became
a point of reference as regards
the image of the committed
woman as Montserrat Roig was
later to be. Her books, despite
being rather inaccessible, are
still alive and proof of this is
the great many readers that
delve into a body of work that
is conceptually solid and rooted
in the moment in time that she
had to live through. They are
an extraordinarily good read, as
can be expected from a master
of the language. She is still an
intriguing, interesting and valid
author.
Ideals Ever Present in her Work
Her academic background and
her need to work soon gave her
output a sense of realism. She
wrote novels, non-fiction and
fiction, autobiographical works
and many plays. She championed
the need to know about history
in order to produce critical,
educated citizens. She was a
Catalan socialist militant and
was Councillor for Culture on
Barcelona City Council (19831987) and, up to her death,
in charge of its Publications
Department. As a columnist she
contributed to newspapers and
magazines, where she put forward
her ideas.
Josep M. Figueres
Historian

Her family background and
deep involvement in Catalan
culture made her a hard-hitting
voice in defence of her thinking,
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Associació de Casals i Grups de Joves de Catalunya, Associació de Joves Estudiants de Catalunya, Associació dels Estats Generals dels Estudiants d’Europa, Associació d’Estudiants i Joves de Guinea Equatorial, Associació d’Estudiants Progressistes, Associació d’Estudiants de Ciències de la Salut, Avalot – Joves de la UGT de Catalunya, 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, Fundació Catalunya Segle XXI, Fundació per la Pau,
Fundació Solidaritat Universitat de Barcelona, Grup d’Advocats Joves, Institut de Govern i Polítiques Públiques, Institut Joan Lluís Vives, Món-3, Observatori del Tercer Sector, Òmnium Cultural, Projecte Home, SOS Racisme.
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