
El 2021 del CNJC
La crisi sanitària, social i econòmica derivada de la COVID-19 ha 
accelerat les dinàmiques que precaritzen, estigmatitzen i ato-
mitzen el col·lectiu jove. Davant d’aquesta situació  l’associa-
cionisme juvenil ha esdevingut fonamental per tal de generar 
xarxes de resistència, posar les necessitats de les joves al centre 
i, juntes, defensar els nostres drets.

Les entitats hem sabut adaptar-nos i organitzar-nos de ma-
nera segura i creativa per tal de donar respostes a les joves en 
tots els àmbits d’actuació. I, malgrat tot, s’ha treballat en un 
Pla de Treball a la mida de les circumstàncies que cercava do-
nar resposta a les necessitats de les joves associades del país, 
fent especial èmfasi en les condicions materials de les mateixes. 
Aquest és un resum de la feina feta durant el 2021 des del Con-
sell Nacional de la Joventut de Catalunya. Una mirada satisfe-
ta i crítica per no deixar de treballar per seguir donant resposta 
a les necessitats de les joves i l’associacionisme juvenil.

Compte de resultats

Una 
ullada 
al 2021

Departament  
de Drets Socials
390.000,00 €

44a AGO

83 ENTITATS 
MEMBRE

42 de ple dret 

35 col·laboradores 

7 adherides

Equip i entitats membre
Aquest any el Consell Nacional de la Joventut de Catalunya ha 
representat a:

A més a més, l’han fet possible en el seu dia a dia

L’equip de 
secretariat,  
amb el Guillermo 
Chirino, la Julia 
Rosanna Sanchez-
Valverde, el Marià 
Llop, la Ikram 
Bohouche, l’Àlex 
Fajardo, el David 
Mas, l’Ahmed Nasser 
i la Nessa Molina. 

L’equip tècnic,   
amb la Laura del 
Castillo, l’Oriol 
Rovira, el Gerard 
Teixidó, l’Alícia 
Flores, el Martí 
Zamora, l’Andrea 
Colomer, la Queralt 
Ayuso, la Mar 
Urbistondo, l’Oriol 
Sales i el Txema 
Riba.

L’equip de 
formadores,   
amb Joi Pineda, 
la Clara Giberga, 
la Marina Girona, 
la Laura Pastor, la 
Paula Castellsagué, 
el Xavi Bonastre i la 
Noemí Santarella.

Ingressos

Despeses

INGRESSOS

DESPESES

546.203,42 €

411.989,67 €

Quotes 
de les entitats

11.505,00 €

Prestacions 
d’altres serveis 

a entitats
23.249,06 €

Entitats  
autònomes de 
la Generalitat

7.000,00 €

Fundacions
3.000 €

Ens i  
corporacions 

locals
6.000 €

Altres institucions 
sense ànim  
de lucre
449,36 €

Transferència 
(duplicada)  
per obres
105.000,00 €

Salaris i quotes  
de la seguretat  
social
285.722,05 €

Inversions  
en edificis
1.269,29 €

Transferències 
corrents
7.699,85 €

Despeses  
publicacions
2.272,65 €

Despeses per 
serveis bancaris

320,72 €
Serveix externs

28.401,75 €

Reunions  
conferències i 

cursos
320,72 €

Activitats  
diverses

5.505,44 €

Materials,  
subministraments 

i tributs
16.838,12 €

Conservació i 
reparació

8.523,53 €

*Les dades són provisionals a l’espera de finalitzar l’auditoria externa

MEMÒRIA RESUM



Incidència
El Consell i les entitats que en formen part, al llarg del 2021, 
hem definit la seva aposta política i ha cercat els espais 
adients per a l’execució d’aquesta. Mitjançant els projec-
tes, les resolucions i posicionaments i per la via de diferents 
espais d’incidència, enguany aquesta activitat es recull així:

Últimes resolucions aprovades
El CNJC a favor de la Renda Bàsica Universal // Ni VOX  
ni l’extrema dreta tenen lloc al CNJC // Blindem el català 
com a llengua vehicular al sistema universitari // El CNJC 
dóna suport a les joves migrades soles i es posiciona en 
contra de les polítiques migratòries actuals // El CNJC es 
posiciona en contra de l’ampliació de l’aeroport del Prat // 
Per la regulació de les empreses MLM i en contra de les es-
tafes piramidals // La resposta de l’associacionisme juvenil 
envers l’extrema dreta // Contra el consumisme massiu i la 
vulneració de drets.

Espais d’incidència
//3 Comissió de Polítiques de Joventut // 12 Reunions 
amb Grups Parlamentaris // 1 reunió amb la Presidenta 
del Parlament // 33 Reunions amb la Direcció General de 
Joventut (+PNJCat) // 3 Reunions amb el Consell d’Asso-
ciacions i Voluntariat de Catalunya // 8 Reunions amb el 
Consell Interuniversitari de Catalunya // 5 Reunions amb 
el Servei d’Ocupació de Catalunya // 28 Espais de repre-
sentació institucional

Els projectes:  
impacte i sensibilització

EIX 2 // Drets: Incidència i impacte
Premis de l’Associacionisme Juvenil

Joves Llogateres: Tallers d’Autodefensa 
Llogatera i presentació de la Radiografia.

DSIR: Guia de treball dels Drets Sexuals  
i Reproductius en el lleure educatiu.

Salut Mental: Encarem el suïcidi juvenil: 
Trobada per a entitats juvenils

Internacional: Resolució presentada al European 
Youth Forum en suport al poble sahrauí

Sàhara Occidental: Congrés Juvenil Català  
per a la llibertat del Sàhara

Ocupació: Avaluació dels informes trimestrals 
d’ocupació juvenil

Joves Migrades Soles: Informe: Del sistema  
de desprotecció al carrer

Mobilitat: Manifest: Per una política tarifària de 
transport públic que respongui a les necessitats 
de les persones joves i entitats juvenils

12 Essencials: Mesures per avançar en  
el reconeixement i protecció de 
l’associacionisme educatiu a Catalunya

EIX 3 // Model Organitzatiu
Model feminista i sostenible: Procés intern: Cap 
a un model feminista i sostenible i elaboració 
del protocol de prevenció de violències 
masclistes i LGBTIfòbiques

Perspectiva antirracista: Marges

EIX 1 // Participació i associacionisme 
Educació en la participació: Activem l’Energia 
Transformadora: 41 tallers a instituts de la 
Província de Barcelona

Creixement i suport associatiu: Promoció i 
potenciament de l’Equip de Formadores

Servei de suport associatiu: Grups de discussió 
territorials.

Territorial: I Jornades per al Foment  
de l’Associacionisme a la Plana de Lleida,  
l’Alt Pirineu i Aran

CAMPANYES 

POSICIONAMENTSACTES

RECURSOSDEBATS

Formacions
Resolució de conflictes

Feminisme i violències masclistes: 

Facilitacions

Acompanyament a entitats

Participació
Espais formatius: 

Espais de governança: 

Àmbits: 

Grups de treball:  
Reconeixement de competències / Mobilitat /  
Resposta a l’extrema dreta

2

1
5

8
21

14
3

Impactes en mitjans
87

Ràdio Premsa escrita5 82
Temàtiques: Justícia Climàtica: 5 // DSIR: 2 //  
Drets Civils: 4 // Associacionisme: 5 // Incidència: 8 //  
Formació: 4 // Estigmatització: 2 // Emancipació, 
habitatge i ocupació: 50 // Salut mental: 8 // Mobilitat: 6

Xarxes socials:
2019

2019

2019

2020

2020

2020

2021

2021

2021

3.616 3.830 3.805 

6.294 6.897 7.103 

1.684 2.316 2.624 

Seguidors

Seguidors

Seguidors

Comunicació

Formació


