
  



1. Valoracions 

Durant la valoració del pla de treball 2022, una de les coses que més va sortir era la necessitat de fer 
projectes que tinguessin més impacte i tenir més visió estratègica pels àmbits d’actuació del CNJC 
(internacional, comunicació…). És d’aquest anàlisi que es fa present la necessitat de replantejar 
l’estructura del pla de treball per a poder fer menys projectes, però que tinguin molt més impacte. 
Al mateix temps, que incloure al pla de treball les diferents àrees que treballem com a CNJC per a 
poder pensar l’estratègia a seguir.  

A més a més, els plans de treball fins ara incorporaven els objectius anuals, però no reflectien les 
accions que es desenvoluparien ni el pressupost aproximat que se li destinarien. És per això, també, 
que considerem que el nou pla de treball ha de detallar molt més com seran els projectes que 
desplegarem. 

Partim doncs d’un esquema on es redactaven els objectius específics per complir un projecte en 
concret. Al projecte se li lligaven uns objectius anuals o operatius que guiessin l’acció d’aquell any. 
Al final, per tal de fer complir aquests objectius, se suggerien algunes accions que al llarg de l’any 
s’anaven desenvolupant.  

 

Per aquest motiu, de cara al 2023 es desitja un Pla de Treball que articuli els objectius estratègics 
a través d’un context present i futur que es condensi en un projecte cada dues secretaries 
(quatre projectes actualment) i que guiï les àrees.  

 

Per això es decideix un esquema que articuli l’engranatge de totes aquestes idees de manera 
ordenada. Així, partint d’un context previ, es farà una anàlisi dels objectius estratègics de manera 
transversal, concretant en objectius anuals i accions per cada àrea i projecte.  A cada un d’aquests 
elements també en fem avaluació. Aquest nou element s’introdueix com una pràctica que es fa des 
del secretariat i l’equip tècnic de tots els plans, però que no es detalla amb les entitats com es fa ni 



quines conclusions se’n treu. Així s’introdueixen mecanismes democràtics de millora en els 
projectes i, alhora, es fa un gest de transparència.  

2. Proposta d’índex 

La proposta d’índex que es fa és la següent: 

1. Introducció 
2. Àrees 

2.1. Emancipació i joventut 
2.1.1. Context 

2.1.1.1. Exterior 
2.1.1.2. Interior 

2.1.2. O. estratègics  
2.1.3. O. anuals 
2.1.4. Accions possibles 
2.1.5. Avaluació 

2.2. Associacionisme juvenil 
2.2.1. Context 

2.2.1.1. Exterior 
2.2.1.2. Interior 

2.2.2. O. estratègics  
2.2.3. O. anuals 
2.2.4. Accions possibles 
2.2.5. Avaluació 

2.3. Internacional 
2.3.1. Context 

2.3.1.1. Exterior 
2.3.1.2. Interior 

2.3.2. O. estratègics  
2.3.3. O. anuals 
2.3.4. Accions possibles 
2.3.5. Avaluació 

2.4. Comunicació 
2.4.1. Context 

2.4.1.1. Exterior 
2.4.1.2. Interior 

2.4.2. O. estratègics  
2.4.3. O. anuals 
2.4.4. Accions possibles 
2.4.5. Avaluació 

3. Projectes 
3.1.1. Projecte 1 

3.1.1.1. Context 
3.1.1.1.1. intern 
3.1.1.1.2. extern 

3.1.1.2. O. estratègics 
3.1.1.3. Explicació  
3.1.1.4. Àmbits i entitats amb qui coordinar-ho 
3.1.1.5. Obj. anuals 
3.1.1.6. Accions i calendarització 



3.1.1.7. Espais de representació i incidència 
3.1.1.8. Avaluació 

3.1.2. Projecte 2 
3.1.2.1. Context 

3.1.2.1.1. intern 
3.1.2.1.2. extern 

3.1.2.2. O. estratègics 
3.1.2.3. Explicació  
3.1.2.4. Àmbits i entitats amb qui coordinar-ho 
3.1.2.5. Obj. anuals 
3.1.2.6. Accions i calendarització 
3.1.2.7. Espais de representació i incidència 
3.1.2.8. Avaluació 

3.1.3. Projecte 3 
3.1.3.1. Context 

3.1.3.1.1. intern 
3.1.3.1.2. extern 

3.1.3.2. O. estratègics 
3.1.3.3. Explicació  
3.1.3.4. Àmbits i entitats amb qui coordinar-ho 
3.1.3.5. Obj. anuals 
3.1.3.6. Accions i calendarització 
3.1.3.7. Espais de representació i incidència 
3.1.3.8. Avaluació 

3.1.4. Projecte 4 
3.1.4.1. Context 

3.1.4.1.1. intern 
3.1.4.1.2. extern 

3.1.4.2. O. estratègics 
3.1.4.3. Explicació  
3.1.4.4. Àmbits i entitats amb qui coordinar-ho 
3.1.4.5. Obj. anuals 
3.1.4.6. Accions i calendarització 
3.1.4.7. Espais de representació i incidència 
3.1.4.8. Avaluació 

  


