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El Consell Nacional de la Joventut de Catalunya encetem enguany el Pla 
Estratègic 2022-24, un pla que recull els reptes i objectius estratègics que volem 
assolir els propers 3 anys i que pretén marcar-nos un camí a recórrer sense pressa 
però sense pausa. Aquest pla, com no pot ser d’altra manera, ha estat construït de 
forma col·lectiva en debats compartits amb les entitats del CNJC i l’equip del 
secretariat, i amb el suport de l’equip tècnic.

ArArrel dels aprenentatges compartits, la valoració del Pla Estratègic 2019-21, i dels 
debats portats a terme el 2021, apostem per un nou pla que considerem ambiciós 
però viable. Una eina que estem segures que ens permetrà assolir de forma 
sostenible tot allò que ens hem marcat.  El Pla està configurat per 9 línies de 
treball que incorporen en el seu si objectius estratègics interns i externs, ja que no 
només volem transformar el nostre entorn sinó també fomentar el canvi en el si 
del Consell.  

ElEl Pla Estratègic que presentem és, potser, un dels més crucials dels darrers anys 
per al CNJC i el jovent de Catalunya. La pandèmia originada per la covid-19 ha 
sacsejat el nostre dia a dia. Més enllà d’una evident crisi sanitària, hem vist 
l’accentuació de crisis sistèmiques que ja arrossegàvem des de fa anys i les joves 
ho patim de forma específica. Per això, el CNJC busca transformar i denunciar des 
de la perspectiva juvenil la greu precarització de les vides de les persones joves i 
treballar per contribuir en la millora de les possibilitats de desenvolupar projectes 
dede vida dignes. 

Detectem i denunciem que cada dia és més difícil emancipar-nos, fem front a la 
impossibilitat de tenir feines dignes, convivim amb les dificultats d’accés a 
l’habitatge i patim, cada dia més, per tenir una bona salut mental. Tot i això, 
sabem que aquest escenari no és fruit de la covid-19, sinó d’un sistema social i 
econòmic que prioritza el benefici econòmic d’uns pocs a un repartiment just i 
equitatiu de la riquesa i els recursos del nostre planeta.

En aquest escenari, seguim més convençudes que mai que des del Consell 
Nacional de la Joventut de Catalunya i el conjunt del moviment associatiu juvenil, 
podem ser claus per al canvi social i les condicions de vida de les persones joves. I 
és per aquest motiu, que al present pla ens proposem seguir treballant per una 
educació en la participació i associacionisme de qualitat als centres educatius i pel 
propi enfortiment i suport de les entitats juvenil. En paral·lel, volem prosseguir 
amb la feina feta en qüestions d’emancipació: Serem propositives en  la creació de 
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polítiques públiques que permetin una major ocupació de qualitat de les joves així 
com una millora d’accés a l’habitatge. I convençudes que l’emancipació de les joves 
no serà plena si no és lliure de violències, posarem el focus en treballar colze a colze 
amb moviments feministes per a la lluita contra l’espiral de violències masclistes i 
lgtbifòbiques que colpegen cada dia dones i identitats i expressions de gènere no 
normatives. També, resseguint els aprenentatges dels ecofeminismes, ens sabem 
interdependents i ecodependents. Per tant, enmig de la greu crisi climàtica que 
trtravessa tot el planeta, farem xarxa amb altres moviments socials per a 
transformar el model socioenergètic imperant. Finalment, reimpulsarem el treball 
per a la defensa de la llengua catalana. Davant el retrocés del seu ús - accentuat 
entre la població jove - treballarem perquè continuï essent la llengua vehicular a 
l’esfera pública i, en paral·lel, es doni suport en la creació de contingut cultural i 
lúdic fet i adreçat per a persones joves. 

Per tot l’anteriorment exposat, presentem el Pla estratègic 22-24 i empenyem 
amb fermesa la porta cap a un nou curs de feina ben feta amb una xarxa 
d’entitats i moviments, compromesos i amb convicció de que, les persones joves 
som eina i motor de transformació social. El CNJC té molt a fer, i molt a dir en els 
propers tres anys.



3

MISSIÓ
És la plataforma d’associacions 
juvenils que treballa per enfortir el 
moviment organitzat juvenil a 
Catalunya i defensar les seves 
necessitats i propostes. La raó de ser 
és assolir l’empoderament del jovent i 
defensar el dret a la participació. Ho fa 
mitjanmitjançant el treball en xarxa entre 
entitats, la participació activa a nivell 
social i institucional, la incidència 
política i la generació de discurs crític.

VISIÓ
La visió del CNJC és la d’una societat 
solidària, sense inequitats i que treballi 
per la justícia global, on la participació 
sigui un eix fonamental i on el jovent 
sigui un agent reconegut, escoltat i 
actiu en la vida social i política de 
Catalunya i arreu. Per això, el CNJC 
volem:volem:

Ser espai de suport i d’intercanvi 
entre associacions juvenils.

Ser un agent actiu en la 
transformació social  

Esdevenir referent en la defensa 
dels drets de les persones joves.

GGenerar coneixement i debat amb 
perspectiva jove.

Fomentar l’autoorganització del 
jovent com a eina de cohesió i 
empoderament.

PRINCIPIS I VALORS

Participació i associacionisme: Drets 
que, partint de l’acció col·lectiva, 
cerquen la transformació social i 
personal per millorar l'entorn i assolir 
el bé comú. Entenem la participació 
com un procés al llarg de la vida de 
base auto organitzada, voluntària, 
empodeempoderadora i democràtica. 

Perspectiva territorial: Garantir 
l’exercici dels drets de les joves a tot el 
territori en igualtat de condicions i 
impulsar accions que contemplin la 
diversitat de realitats del país.

Equitat: Identificar diferències i 
revertir les desigualtats que aquestes 
generen des del naixement i al llarg de 
la vida en l'àmbit econòmic, polític, 
social i cultural. L’objectiu és assolir 
una societat sense discriminacions 
des d’una perspectiva de justícia 
globalglobal que tingui en compte tots els 
eixos d’opressió.

Pensament crític: Analitzar i 
interpretar la realitat sociopolítica 
que ens envolta per qüestionar els 
valors hegemònics a través de 
l’observació i l’escolta activa, 
l’abandonament dels prejudicis, el 
raonament independent, la generació 
dede debat sobre les nostres realitats 
percebudes i des dels Drets Humans.

Diversitat: Compromís de significar la 
pluralitat de totes les persones joves i 
entitats juvenils de Catalunya amb 
especial èmfasi en els col·lectius 
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AGENTS AMB QUI ENS RELACIONAREM
En el transcurs del present pla 
estratègic, enfocarem els nostre 
treball a nivell intern i a nivell extern. 
Dins d’aquestes dues tipologies 
d’agents hi trobem: 

·· Agents Interns: Conformats per les 
entitats membres, l’equip del 
secretariat, l’equip de formadores i 
l’equip tècnic

· Agents externs: En aquest cas hi 
trobem el moviment organitzat 
juvenil, l’administració pública, partits 
polítics i grups parlamentaris, 
moviments socials, societat civil 
organitzada i  mitjans de 
comunicació. 

TTenint en compte els dos agents 
definits, presentarem objectius 
externs i interns enfocats a aquests 
dos agents.

EL 2024, EL CNJC SERÀ...

· S’erigirà com un espai de trobada, de formació i de coordinació per a les 
entitats membre, generant així identitat col·lectiva i essent com un referent 
dins el moviment associatiu.

· Es consolidarà com a interlocutor i referent en matèria de joventut pels 
mitjans de comunicació, l’administració pública i la societat civil. 

·· Enfortirà les aliances estratègiques amb altres entitats i actors rellevants 
per a poder aportar la perspectiva juvenil a les lluites que afecten els drets de 
les persones joves.

· Estarà més territorialitzat, àgil i digitalitzat, capaç de donar resposta a les 
demandes de l’associacionisme juvenil tot millorant la qualitat participativa 
de les entitats membre. 

· · Serà un espai més divers, més representatiu i més plural i amb perspectiva 
interseccional. 

· Tindrà un model organitzatiu més feminista basat en la sostenibilitat, 
l’eficàcia i la qualitat dels seus dels projectes.
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LÍNIES DE TREBALL
Per al pla estratègic 2022-24, el CNJC treballarem en 9 eixos de treball, 9 línies 
temàtiques que hem considerat oportú prioritzar per al treball dels propers 3 
anys . Cadascun d’aquests comptarà amb objectius externs i interns. Els 
objectius externs són aquells amb l’objectiu de transformar la realitat social del 
país. Els objectius interns, malgrat s’emmarquen en el mateix eix de treball, els 
enfocarem a la transformació del propi CNJC. 

Salut mental

Emancipació: Habitatge i Ocupació

3. Fomentar l’accés a l’habitatge digne.

3.1. Extern: Impulsar, a través de la incidència política, una millora a 
l’accés i el manteniment de l’habitatge de les joves.

1. Prevenir i sensbilitzar sobre les problemàtiques en relació a salut mental 
que pateix la gent jove.

4.1. Extern: Participar activament en la millora del desenvolupament 
del projecte vital digne de les persones joves a través de la incidència 
sociopolítica. 

4.2. Intern: Fomentar el debat en temes concrets que representin nous 
reptes ocupacionals i l’avaluació pròpia de les polítiques públiques 
d’ocupació. 

1.1. Intern: Dotar d’eines a les entitats del CNJC en relació a la 
prevenció en salut mental.

1.2. Extern: Sensibilitzar, a través de la incidència mediàtica, sobre les 
necessitats i les demandes del col·lectiu de persones joves en relació 
amb la salut mental.

2. Fomentar els serveis públics d’atenció.

2.1. Extern: Impulsar, a través de la incidència política, uns serveis 
públics d’atenció que donin resposta a les necessitats de les joves. 

4. Contribuir en la millora de les condicions materials de les joves. 
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Feminismes

Llengua catalana

7. Fomentar l’ús social del català entre les joves.

7.1. Extern: Defensar i avaluar l’ús del català en les institucions 
públiques d’àmbit jove. 

7.2. Extern: Promoció de la producció d’activitats lúdiques i culturals en 
català a través de la generació de contingut tant físic com digital.

5.1. Intern: Promoure la incorporació de models més igualitaris, tot 
revisant les dinàmiques heteropatriarcals a través de protocols, 
formacions, espais de debat i cures.

5.2. Extern: Visibilitzar i denunciar les violències masclistes i 
LGTBIfòbiques que pateixen les persones joves, parant especial 
atenció a la manca de drets sexuals, reproductius i identitaris.

6. Vetllar per introduir la perspectiva interseccional en el si del CNJC. 

6.1. Intern: Formar-se en perspectiva interseccional i antiracista.

6.2. Intern: Qüestionar i revisar les accions del CNJC (model de treball, 
programes, espais de representació, beneficiàries dels projectes, 
aliades), per tal que reflecteixin la diversitat heterogènia existent entre 
les persones joves.

Model organitzatiu

8. Apropar el CNJC a les entitats.

8.1. Intern: Actualitzar els canals i vies de comunicació interna amb 
l’objectiu de fer-los més àgils i digitals sense perdre la qualitat del 
servei, sempre valorant les necessitats de les entitats. 

5. Prevenir i sensibilitzar envers les violències masclistes i LGTBIfòbiques

9. Explorar un nou model organitzatiu (feminista i sostenible) per garantir 
la implementació dels valors del Consell.

9.1. Intern: Incorporar propostes organitzatives que responguin als 
valors del consell.
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Suport associatiu

10. Impulsar un servei de suport associatiu que respongui a les necessitats 
de l’AJC.

10.1. Intern: Conèixer i potenciar les eines i recursos actuals i 
generar-ne d’altres per oferir un millor suport associatiu a tot el 
territori. 

10.2. Extern: Visibilitzar el CNJC i els recursos que ofereix com un 
agent clau i referent en el suport associatiu a tot el territori.

Justícia climàtica

11. Incidir per un model productiu sostenible que respecti els drets de 
les joves.

11.1. Intern: Facilitar espais de debat i construcció de discurs en 
justícia socioecològica amb les entitats.

11.2. Extern: Promoure una transformació del model productiu català 
per tal que aquest sigui més sostenible i respecti els drets de les 
persones joves.

Educació en la participació

12. Promoure la perspectiva associativa en l’educació.

12.1. Extern: Promoure una participació juvenil de qualitat, 
actualitzada i basada en els principis de l'associacionisme des dels 
centres educatius, institucions i ens locals.

13. Afavorir una participació de qualitat de les entitats.

13.1. Intern: Impulsar accions per a millorar la qualitat participativa 
de les entitats del CNJC.

OBJECTIUS ESTRUCTURALS

1. Acomplir i fer seguiment dels posicionaments i resolucions del CNJC.

2. Participar en els espais de representació útils, tant nacionals com 
internacionals, per a la millora de les condicions de les persones joves  
traslladant els posicionaments del CNJC

3. Fomentar la formació i facilitació per a les entitats del CNJC a 
través de l’equip de formadores.

44. Reconèixer i incentivar projectes que defensen i promouen els drets 
de les persones joves
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