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ACTA COMITÈ EXECUTIU

Dia: 04 de juny 2022
Hora: 09:30h
Lloc: Seu del CNJC

1. Benvinguda i constitució del comitè executiu

La Júlia dona benvinguda les entitats

Entitats de ple dret:

1. Acció Jove - Joves de CCOO de Catalunya  - SI
2. Associació dʼEstudiants Progressistes (AEP)  - SI
3. Consell de la Joventut de Barcelona - NO
4. Consell Local de Joventut de Matadepera - SI
5. Consell Local de la Joventut de Figueres - SI
6. Coordinació Catalana de Colònies, Casals i Clubs d'Esplai (CCCCCE) - SI
7. Escoltes Catalans - SI
8. Eina - Joves Intersindical - SI
9. Esplais Catalans - SI
10. Federació de Centres Juvenils Don Bosco - SI
11. Joventut Comunista de Catalunya (JCC) - SI
12. Joventut Obrera Cristiana Nacional de Catalunya i les Illes - NO
13. Joves Ecosocialistes - SI
14. Jovent Republicà - SI
15. La Forja - Jovent Revolucionari - SI
16. Joves de la Unió Pagesos - NO

Entitats Adherides:

1. Col·lectiu lʼEsbarzer - Plataforma per la Llengua - Sí

A lʼhora de començar hi ha un total de 13 entitats de ple dret amb dret a vot i una que no té dret a vot (Plataforma per la
llengua - Col·lectiu lʼesbarzer).

2. Lectura de lʼordre del dia

La Julia llegeix lʼordre del dia del comitè executiu i informa que no cal aprovar-lo

1. Benvinguda i aprovació de l'ordre del dia

2. Lectura i aprovació de lʼordre del dia
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3. Aprovació de l'acta del Comitè Executiu 20.11.2021

4. Seguiment del Pla de Treball

5. Ple Monogràfic de Joventut

6. Pla Nacional de la Joventut de Catalunya

7. Debat i votació de resolucions

8. Informacions diverses

9. Cloenda

La Júlia no respon

3. Aprovació de l'acta del Comitè Executiu 20.11.2021

Resultats de les votacions de lʼacta del comitè executiu del 20.11.2021
Vots a favor: 13
Vots en contra: 0

Abstencions: 0

Sʼaprova lʼacta del Comitè Executiu 0 vots en contra, 0  abstencions i 13 vots a favor

4. Seguiment del Pla de Treball

En Carlos Cañas, secretari del CNJC, i la Rosa Moles, secretaria del CNJC, expliquen que en aquest punt es durà a terme una
dinàmica amb lʼobjectiu de compartir en quin estat es troben els diferents projectes del pla de treball.

Abans dʼintroduir la dinàmica, la Rosa explica que més enllà dels projectes estratègics, des del CNJC aquests últims mesos
també sʼha fet incidència als grups parlamentaris durant la celebració del ple monogràfic de joventut, es va enviar una
representació al congrés dʼUJSARIO, i sʼha reobert el grup de treball de la llei de foment dʼassociacionisme amb lʼobjectiu
dʼincidir en el procés de tramitació parlamentària de la llei. Tot seguit, en Carlos explica el funcionament de la dinàmica i
es van fent aportacions als diferents projectes. Els resultats de la dinàmica són els següents.

Priorització de projectes

● Llengua Catalana = 8
● Salut Mental = 6
● Educació en la participació = 5
● Reconnectem el CNJC = 4
● RBU = 4
● Suport associatiu  = 2
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● Drets Sexuals i Reproductius = 1
● Protocol Violències Masclistes = 1
● Premis de lʼAssociacionisme = 0
● Equip de Formadores = 0
● Balanç Associatiu = 0
● Equip de formadores = 0

Aportacions als projectes

- Estaria bé tenir el pressupostos destinats per a cada projecte

HABITATGE

- Incloure en la radiografia dʼhabitatge una segmentació entre les problemàtiques dʼhabitatge en entorn urba/rural

- En el marc del projecte, mirar d'incidir també en la llei estatal dʼhabitatge

- Agrada molt la idea de crear un starter pack jove llogatera

- Que lʼinforme/radiografia tingui perspectiva interseccional

- Fer formacions/xerrades a instituts, centres, i a entitats on es trobin joves

- Fer un portal centralitzat per a joves sobre els seus drets en matèria dʼhabitatge. Que en un futur es pugui allargar

- Tenir una veu de denúncia contra els desnonaments més activa

- Contactar amb observatori desc, sindicats..perquè entrin a formar part del CNJC (com a adherida, col·laboradora,
etc)

EINA SUPORT ASSOCIATIU

- Vincular-ho a la llei de foment dʼassociacionisme: Aconseguir que el nou marc legal pugui afavorar la creació del
servei.

EQUIP DE FORMADORES

- Fer demandes a les entitats de base: sobre que necessiten o es volen formar

RBU

- Impulsar i augmentar el discurs de lʼimpacte de la RBU en la participació i lʼassociacionisme juvenil
- Vincular-ho a les condicions de treball: com afectaria?

PREMIS ASSOCIACIONISME JUVENIL

- Posar esforços perquè arribin les bases a les entitats de base i no només a les de segon nivell
- Ampliar els terminis de presentació respecte anys anteriors
- Explicar-ho a cursos de monis-dires (Sobretot enficar-ho a cursos de dires, al seu projecte que han de fer a lʼacabar

el curs)
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- Posar esforços en que tingui més impacte en la premsa

DSIR

- Replicar la campanya a altres territoris
- Fer la comunicació a tot catalunya
- Perspectiva territori i joves: ternir en compte desplaçament i costos

PROTOCOL VIOLÈNCIES MASCLISTES

- Tenir en compte altres agressions discriminatòries
- Possibilitat de compartir-lo amb altres entitats i treureʼn profit
- Que les entitats puguin replicar el protocol
- Contacte amb sindicals (?)
- Fer difusió de les eines que incorpora el protocol
- Fer un seguiment i valoració del protocol

RECONNECTEM

- Explicar la importància del consell i perquè serveix a les entitats que participen menys
- Realitzar diferents acitivtats arreu del territori. Deixar de fer tantes activitats a Barcelona
- Incloure la FP al projecte dʼeducació en la participació
- Si es vol recconectar el CNJC és important teixir xarxa dins els pròpis àmbits
- Monitortizar lʼactivitat de les associacions al CNJC per centrar esforços en les més desocnnectades
- Cal fer menys feina a nivell de projectes i donar-los a conèixer més a les entitats (Qualitat > Quantitat)
- Crear un excel/formulari a la web on les entitats del consell puguin posar dubtes o problemàtiques que tenen per

mirar de respondre aquests dubtes o que altres entitats puguin oferir treballar la problemàtica conjuntament.
També poder posar convocatòria o manifestacions que fan les entitats perquè les altres sʼhi puguin adherir o
participar ( més informació i més contacte entre entitatas)

EDUCACIÓ EN LA PARTICIPACIÓ

- Presentar el projecte en jornades dʼeducació que es facin al territori
- Incorporar entitats locals en el projecte
- Donar continuïtat dels projectes de participació
- Que el projecte dʼeducació en la participació es centri en lʼFP
- L̓ objectiu hauria de ser que sʼensenyi als institus a crear una associació o consell local de joventut

LLENGUA CATALANA

- Cal que el CNJC conegui com està treballant cada entitat el tema del català
- Que els projectes/campanyes de llengua no es quedin només Catalunya
- Premis VOC Juvenil :premis per a creadors de contingut en català amb perspectiva juvenil i associativa
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5. Ple Monogràfic de Joventut

La Júlia i lʼAhmed, secretaris del CNJC, expliquen que va ser un espai important on es van poder assenyalar moltes de les
problemàtiques de les que actualment afecten a les joves i les joves associades del país.

Es fa un kahoot amb fotos i informacions del Ple.

Va tenir força acollida i ara sʼha desenvolupat un document de seguiment de les propostes que van sortir-hi per tal de
treballar en fer pressió sobre les resolucions i que no quedin en res o en mostres de bona voluntat i prou.

6. Pla Nacional de la Joventut de Catalunya

El Carlos i lʼAhmed, secretaris del CNJC, expliquen el moment en el qual es troba el procés el PN on hi ha molt poca
capacitat dʼintervenció per part del CNJC. Expliquen que nosaltres volíem poder tenir aquest espai per poder-ho treballar
conjuntament, però finalment per tempos encara no podrà ser. Ens acompanya lʼÀngels Piedrola, qui ve en nom de la DGJ i
explica que hi van treballant de la mà dʼuna Fundació per marcar les línies principals del pla. Explica quins serien els
moments dʼobertura i per tant de possible intervenció del pla. Restem a lʼespera de rebre més informació.

Marià: Comenta que seria important que la validació de lʼesborrany. Que passi pel comité executiu i que les entitats
lʼaprovin o no. Que el secre vagi al Consell Rector saben si les entitats lʼacorden o no.

7. Debat i votació de resolucions

Els joves apostem per la Renda Bàsica Universal

La Rosa Moles, membre del secretariat, explica que després de les jornades de RBU que vam fer al maig, el secretariat ha
decidit presentar una resolució on poder explicitar amb la resta dʼentitats

Sʼobre torn de paraules i esmenes

L̓ Alícia Antolín (Eslpac) comenta que li ha soprès veure el títol en masculí gèneric i pregunta quin és el motiu.

En Marià Llop (Consell de la Joventut de Figueres), diu que ell ha entrat una resolució per tal que el titol canvii i en comptes
de “Els Joves” digui “Les joves”.

Al Consell Nacional de la Joventut de Catalunya, li sembla bé lʼesmena, es transacciona i sʼincorpora al text.

Es procedeix a votar la resolució

Resultat de les votacions de la resolució
Abstencions
Vots en contra: 0
Vots a favor: 13
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Sʼaprova  la resolució amb 0 vots en contra, 0 abstencions i 13 vots a favor

Per infraestructures dignes i sostenibles: El CNJC rebutja la candidatura del Pirineus pels Jocs Olímpics dʼHivern 2030

La Julia, presidenta del CNJC,  li dona la paraula a en Max de Joves Ecosocialistes per a explicar la resolució.

En Max, representant de Joves Ecosocialistes, comenta de forma irònica que no s'entén que el 2022 estiguem fent aquesta
resolució. Avui dia ja no té sentit les propostes JJOO pel seu impacte al territori i el clima. Que no es pot viure del turisme i
política de pelotzao. El CNJC sʼha de posicionar en contra i ha de proposar un model més sostenible en matèria dʼindustria
i econòmia. Per tant això, instem a que es retiri el projecte i que les inversions vagin en altres projectes de més sostenibles.

Sʼobre torn de paraules i esmenes

En Carlos (CNJC), explica que proposen que la resolució sʼenfoqui exclusivament a la qüestió dels Jocs Olímpics. Si bé
comparteixen la crítica al projecte del Hard Rock, creuen que és oportú que formi part dʼuna altra resolució. Per aquest
motiu, han presentat una esmena per canviar el títol i que el títol es digui “Per un pirineu viu, rebutgem la candidatura als
Jocs Olímpics Dʼhivern 2030”

En Max (Joves Eco) explica que li sembla bé la proposta, accepten lʼesmena i, per tant, es transacciona directament al text
de la resolució.

L̓ Àlex (Jovent Republicà) exposa que han presentat una esmena per a modificar el primer paràgraf.

En Max (Joves Eco) explica que li sembla bé la proposta, accepten lʼesmena i, per tant, es transacciona directament al text
de la resolució.

L̓ Àlex (Jovent Republicà) exposa que han presentat una esmena per a modificar el segon paràgraf.

En Max (Joves Eco) explica que li sembla bé la proposta, accepten lʼesmena i, per tant, es transacciona directament al text
de la resolució.

En Carlos (CNJC) comenta que en aquest text, volien fer una esmena dʼahesió del text a la línea 15.

En Max (Joves Eco) explica que li sembla bé la proposta, accepten lʼesmena i, per tant, es transacciona directament al text
de la resolució.

L̓ Àlex (Jovent Republicà) exposa que han presentat una esmena per a modificar el tercer paràgraf.

En Max (Joves Eco) explica que li sembla bé la proposta, accepten lʼesmena i, per tant, es transacciona directament al text
de la resolució.

L̓ Àlex (Jovent Republicà) exposa que han presentat una esmena per a modificar el quart paràgraf.
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En Max (Joves Eco) explica que li sembla bé la proposta, accepten lʼesmena i, per tant, es transacciona directament al text
de la resolució.

En Carlos (CNJC) comenta que des del CNJC, dʼacord amb la intervenció inicial, proposen una esmena de supressió de la
línea 43 a la 53.

En Max (Joves Eco) explica que li sembla bé la proposta, accepten lʼesmena i, per tant, es transacciona directament al text
de la resolució i queda fora de la resolució aquesta part.

L̓ Àlex (Jovent Republicà) comenta que tenien una esmena en aquesta part del text, però donat que finalment el text sʼha
retirat, retiren lʼesmena.

En Carlos (CNJC) comenta que el secretariat també ha plantejat una esmena de modificació del text de la línea 64 a la línea
71

En Max (Joves Eco) explica que li sembla bé la proposta, accepten lʼesmena i, per tant, es transacciona directament al text
de la resolució i queda fora de la resolució aquesta part.

En Carlos (CNJC) comenta que el secretariat també ha plantejat una esmena de supressió a la línea 77; proposen que
sʼelimini la part de “i el projecte del CRT de Vilasexa (“Hard Rock”)”.

En Max (Joves Eco) explica que li sembla bé la proposta, accepten lʼesmena i, per tant, es transacciona directament al text
de la resolució i queda fora de la resolució aquesta part.

Es procedeix a votar la resolució

Resultat de les votacions de la resolució
Quòrum: 13
Vots en contra: 0
Vots a favor: 13

Sʼaprova la resolució amb 0 vots en contra, 13 vots a favor i cap abstenció

Seguim lluitant per guanyar més drets

Sʼobre torn de paraules

L̓ Emma Sarri, de Jovent Republicà, exposa que volen esmentar el primer punt resolutiu i canviar lʼactual text de lʼesmena
per:

“Celebrar les mesures en matèria de drets laborals que han aconseguit recuperar-se en la primera reforma laboral
progressista en 40 anys que, malgrat que suposen millores, encara no són suficients en un context de desigualtat creixent.”
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Les entitats que han presentat la resolució, els sembla bé lʼesmena així que duen a terme una transacció i lʼesmena
sʼincorpora al text.

Es procedeix a votar la resolució

Resultat de les votacions de la resolució
Abstencions: 1
Vots en contra: 0
Vots a favor:  12

Sʼaprova la resolució amb 12 vots a favor i una abstenció

8. Informacions diverses

La Rosa explica que:

- El proper 9 de juny celebrarem una taula rodona sobre joventut i salut mental. Serà a les 18.30h a lʼespai jove
fontana i comparem amb ponències de lʼàmbit de lʼadministració però també de persones que treballen amb
joves així com veus en primera persona.

- Convida a les entitats que contestin lʼenquesta del targetó recconectem que els hem donat i tenen a la carpeta. El
QR porta una equesta que te lʼobjectiu de recollir quina és la visió de les entitats en relació al CNJC i, més
concretament, sobre els espais participatius  i la comunicació interna

- Explica que properament sʼobrirà un grup de treball sobre el balanç comunitari. (El que diu la diapositiva

9. Cloenda
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