1.

Introducció

El present context neix d’una feina conjunta entre equip tècnic i equip del secretariat del CNJC.
L’objectiu principal és poder compartir amb totes les entitats quina és la lectura actual que fem de
la situació interna del CNJC així com de la realitat política, econòmica i social. Aquesta anàlisi de la
realitat ha de ser una eina per a poder tenir debats fonamentats que ens guiï i ens permeti decidir
amb major coneixement de causa com ha de ser el Pla de Treball del 2023.
Aquesta feina prèvia d’anàlisi ens ha portat a treure unes primeres conclusions, que es veuen
reflectides en la proposta d’Índex que fem del nou pla de treball 2023 (el podeu consultar en la
documentació de l’AGE). Però principalment volem expressar la nostra voluntat de reflexionar
sobre la quantitat i la qualitat de la feina que duem a terme. I volem obrir debats i posar sobre la
taula l’element que ens puguin guiar en la labor anual que fem de priorització i elecció de
temàtiques a tractar, sent conscients de la nostra connexió amb l’entorn i actualitat.

2.

Estat del CNJC

2.1.
Estat del secretariat
Segons els estatuts el nombre màxim de membres en el secretariat és d’11 i actualment hi ha 8
secretaries. Aquesta dada mostra que aquest òrgan passa per un bon moment, ja que gairebé està
complet i si ho comparem amb el secretariat d’abans del CE i l’AGE de juny, hem crescut en dos
membres. Cal dir, però, que l’àmbit dels Consells Locals de Joventut no tenen cap membre en el
secretariat i l’àmbit de socials, culturals i especialitzades que només tenen un membre de dos.
2.2.

Estat i participació de les entitats

En l'actualitat, el CNJC compta amb la participació de 50 entitats membres, on 43 són de ple dret i
7 són adherides. Després trobem 34 entitats col·laboradores. Per tant, en el Consell es troben
representades 84 entitats de tot Catalunya.
D'entitats de ple dret trobem 6 tipologies, que són:
-

Acció sindical
Consells Locals de Joventut.
Cooperació i intercanvi.
Educatives.
Polítiques.
Socials, culturals i especialitzades.

La categoria que més entitats aglutina és l’educativa amb un total de 12 entitats, seguidament
trobarem a les socials, culturals i especialitzades amb 9 entitats i d’acció sindical, consells locals de
joventut i polítiques sumen 18 entitats, 6 cadascuna. Finalment, la categoria amb menys entitats és
la de cooperació i intercanvi amb un total de 4.

3.

Context polític a Catalunya

Anàlisi global de la situació política del país.
La situació econòmica a escala global és força negativa, ja que la inflació és bastant elevada, en el
mes de setembre l’IPC era del 8,9%, segons dades de l’INE. Sobretot preocupa la pujada de preus
dels productes per garantir les necessitats bàsiques, com els aliments, l'energia, lloguers, etc. Això,
sumat al percentatge elevat d’atur per part de la gent jove, que més a baix desenvolupem, fa que
les joves visquem una situació de risc d’exclusió social. Tot i els intents per part dels governs, ja sigui

el de l’Estat com el de la Generalitat, per intentar pal·liar la crisi amb mesures socials, com l’ajut als
lloguers o la rebaixa del preu del transport, encara no garanteixen la superació del risc. A més a
més, aquest context nacional se li ha d’afegir un context internacional on hi ha un augment de
l’extrema dreta a tota Europa, exemple clar és la pujada de l’extrema dreta a Itàlia. És realment
preocupant que forces polítiques amb discursos racistes, masclistes, LGTB-fòbics pugin a Europa i
al món, però encara és més preocupant que es normalitzi aquest discurs. I hem de ser conscients
del perill que suposa a tot arreu, també aquí. Hem de lluitar dia a dia contra aquests discursos i la
seva normalització, aprofitant de la nostra capacitat d’incidència tant política com mediàtica.
La situació política nacional tampoc és la més desitjable, ja que el trencament del govern ha
provocat una situació de paràlisis. Precisament el Departament de Drets Socials, del qual depèn la
Direcció General de Joventut, ha estat un dels més afectats amb la ruptura del govern, pel fet que
fins ara era responsabilitat de Junts per Catalunya, i ara ha passat a ser responsabilitat d’Esquerra
Republicana. Aquest fet, comporta un relleu en les direccions polítiques del departament,
provocant que moltes de les polítiques s’endarrereixin, i en especial ens preocupa l’endarreriment
del PNJCat.
El CNJC som i hem de ser l’altaveu de les persones joves de Catalunya. Hem de traslladar les nostres
preocupacions i reivindicacions, però també hem de ser capaces de posar sobre la taula propostes
que donin resposta a aquestes problemàtiques, com vam fer el passat mes de maig amb el Ple
Monogràfic de Joventut. Som interlocutores vàlides respecte a diferents organismes i, sobretot pels
que ens pertoquen políticament. Per aquesta mateixa raó continuarem defensant sempre el dret a
vot als 16 anys, recentment tombat al Congrés dels Diputats perquè encara no hi ha l'interès, per
part de molts, de que les joves puguem opinar i votar. Continuarem combatent la visió
adultcentrista i paternalista que encara és vigent, posicionant-nos a les joves en un segon pla o com
a element necessari per a la foto i la premsa, però sense un reconeixement seriós i real.
I és per tota aquesta realitat que seguim defensant el CNJC com una eina cabdal en la defensa dels
drets de les persones joves.
Agenda legislativa i del govern
L’agenda legislativa també és d’especial interès per a les persones joves i, especialment, les
persones joves associades. En algunes d’elles, com el Projecte de Llei del Foment de
l’Associacionisme Juvenil, el jovent associat ha tingut un gran paper en l’impuls i en el treball fet
durant anys. Així mateix, se’ns ha fet comparèixer al Parlament per poder defensar i compartir,
acompanyats d’altres entitats, la importància d’aquesta Llei i l’associacionisme a Catalunya. No ens
podem deixar de comentar també el Projecte de Llei de la Ciència, i una mesura executiva encara
pendent d’aprovació com és el Pla Territorial Sectorial d’Habitatge. Des de fa anys denuncien una
crisi emancipatòria que ens afecta especialment a les persones joves, i l’aposta per polítiques
públiques ha de ser fonamental.
Des del CNJC no volem que tota la feina feta al Ple Monogràfic de Joventut quedi en paper mullat,
per tant, hem estructurat un seguiment als punts resolutius que van resultar del Ple mateix. Alhora,
organitzarem dins de la Comissió de Polítiques de Joventut una sèrie de compareixences per poder
anar exigint, als responsables, la situació d’aquests acords i denunciar-ne l'incompliment en cas
que fos necessari.
Hem de celebrar que en aquesta legislatura la Comissió de Polítiques de Joventut està sent molt
productiva i participativa, donant-li al CNJC un alt grau de participació i protagonisme. Però, hem
de continuar insistint per poder aconseguir que també aquesta Comissió passi a ser legislativa.

Actualment, hi ha normatives d’àmbit estatal que també ens interessen i afecten, ja que tot i no
tenir-ne la competència per incidir-hi directament, els resultats els vivim en el nostre present.
Destaquem de manera especial la LOSU (Llei Orgànica del Sistema Universitari ), aprovada en el
Consell de Ministres i en tràmit de les esmenes a la totalitat, l’Estatut del Becari, on es fixa una
regulació entorn de les pràctiques i la Llei de Vivenda, aprovada també en Consell de Ministres.
3.1.

Context de les joves a Catalunya

En aquest apartat pretenem fer una breu descripció de la situació del jovent a Catalunya, detallant
les principals variables socioeconòmiques i sociodemogràfiques que afecten la població jove.
Per començar, cal dir que el jovent, entès per qüestions metodològiques com la franja d’edat que
va dels 15 als 30 anys 1, representa, segons persones empadronades (IDESCAT, 2022), 1.263.704
persones a gener de 2022. Aquesta població és el 16,2% de la població catalana. Una població que
es reparteix de manera més o menys similar per tot el territori. Així i tot, l'any 2021, mentre que el
territori metropolità de Barcelona i les Comarques Gironines tenen més percentatge de població
jove (16,2%), Terres de l’Ebre (14,79%) i Alt Pirineu i Aran (14,93%) són les zones on menys jovent hi
ha amb relació al total de població (IDESCAT, 2022).
Les darreres dades de l’Enquesta de Població Activa (EPA), les del segon trimestre del 2022,
assenyalen que el jovent català de 16 a 19 anys té taxes d’atur de prop del 50% (INE, 2022). Així, la
meitat de joves actius, que cerquen feina, no en tenen o no en troben. Pels trams d’edat dels 20 als
24 anys és d’un 18%, però amb quatre punts de diferència entre gèneres: un 16% dels joves homes
entre 20 a 24 anys cerquen feina i no en tenen o no en troben, a diferència de les dones que tenen
la taxa al 20,4%. Comparat amb la franja de més de 25 anys fins als 55, que representa prop d’un 8%
de taxa d’atur, clarament les dades pel jovent són alarmants. Tot i que es destaca una tendència a
la baixa de la taxa d’atur, aquesta no és real pels de menys edat. La població amb més temporalitat
també és la que més atur té: de 16 a 19 anys. La taxa de temporalitat de tot el jovent se situava al
49% l'any 2021 (INE, 2022)
L’any passat es va assolir la taxa d’emancipació més baixa del segle, amb sols un 17% del jovent
català vivint fora de la llar d’origen o d’infància (Observatori Català de la Joventut, 2021). Aquesta
tendència a la baixa s’ha anat mantenint al llarg dels anys i representa un repte davant l’encariment
del preu del lloguer i una situació de precarietat que es manté. El final de la regulació de lloguer
suposa que s’acaba un topall que era existent en matèria d’habitatge. El 2017, més de la meitat del
jovent de la vegueria metropolitana pagava més de 900 € euros de lloguer (Observatori Català de la
Joventut, 2017). A més, a pràcticament tot el territori ha crescut el preu del lloguer (Generalitat de
Catalunya, 2021). Una pujada especialment destacada al Penedès o, en menor mesura, Comarques
Centrals.
L'any 2018, la taxa d’escolarització del jovent català (de 16 a 29 anys) era de 31,7%, mentre que a
l’Estat era del 46% i a la Unió Europea era del 44% (Observatori Català de la Joventut, 2021). El 2019,
l’abandonament escolar prematur era nou punts més elevats que a la UE i set punts més elevats
que la mitjana estatal. Actualment, ronda el 14,8% (2021), essent del 19% als homes i 9% a les dones
(Observatori Català de la Joventut, 2021). En l'àmbit cultural, sols un 31% diu llegir habitualment
(2021) i poc més de la meitat (58,6% l'any 2021) participa activament a una activitat cultural
(Observatori Català de la Joventut, 2021). Gràcies al sistema d’immersió lingüística, la pràctica
totalitat del jovent té comprensió oral del català, però sols un 35,3% utilitza la llengua catalana
habitualment i és catalanoparlant segons l’Estadística d’usos lingüístics de la població (2018).
1
Posar aquestes franges d’edat no és poc controvertit. La discussió existent sobre on comença i on acaba la joventut és un tema a tenir
en compte. De tota manera, està majoritàriament acceptat a l’acadèmia que aquestes són les edats que més es té en compte.

L’any 2017, seguint els indicadors de l’Observatori Català de la Joventut, un 28,5% de la població
jove participava d’alguna associació i un 3,7% d’un partit o grup polític. El 2011, les persones entre
15 i 20 anys, la franja més participativa, ho feia en quasi la meitat del seu jovent implicat en alguna
associació. El 2017 sols eren 31,3% en la mateixa franja d’edat. Aquesta caiguda també es dona a la
resta de franges d’edat.
Pel que fa a la cultura política del jovent, ve marcada per una desafecció, però un interès
considerable per la política (Observatori Català de la Joventut, 2021). Tot i que la meitat de les joves
al·lega tenir interès per la política, en relació amb els adults, els darrers anys hem estat entre cinc i
tres punts per davall en interès. A més, amb els pas dels anys hi ha hagut una desafecció amb
l’entorn polític. Per exemple, seguint els Baròmetres del CEO (2020), mentre que l'any 2005 més del
40% estava satisfet amb el funcionament de la democràcia, avui en dia sols és un 24,9% (2020). A
més, hi ha hagut una millora als darrers anys: l'any 2018 sols un 15,4% al·legava estar satisfet amb
el funcionament democràtic. Pel que fa a l’eix ideològic, si 0 és extrema esquerra i 10 extrema dreta,
el 2008 el jovent se situava de mitjana al 3. Ara (CEO, 2020) se situa al 3,9. Així, tot i que
majoritàriament se situa més a l’esquerra, la mitjana ha tendit cap a la dreta.
En resum, el jovent té més atur estructural que els adults, en especial entre els més joves. La taxa
d’emancipació es manté molt baixa després d’anys de caiguda lliure. Alhora, l’associacionisme
juvenil ha caigut amb força i la cultura política de la població jove s’ha mogut a una desafecció
política greu.
Quines són les polítiques públiques actuals i valoració d’aquestes
Com podem constatar, ens trobem en una situació de precarietat quasi estructural, marcada per la
temporalitat i la parcialitat (no desitjada), amb dades d’atur en millora però encara molt
preocupants. Per fer-hi front destacarem, d’una banda, els programes de Garantia Juvenil i la
darrera Reforma Laboral. En primer lloc, des del CNJC destaquem que el programa de Garantia
Juvenil és un gran pas per pal·liar la realitat de la joventut entorn de l’accés al món laboral, però
segueix sent una política insuficient que no ataca l’arrel del problema i no acaba d’assolit els seus
objectius. En segon lloc, valorem positivament la Reforma Laboral i el seu impacte en un canvi dins
de la contractació juvenil, on hem vist un augment de la contractació indefinida per sobre de la
temporal (fet que ajuda a combatre, a poc a poc, la manca d’estabilitat). Així i tot, encara és
necessària més regulació del mercat laboral i la seva legislació, com continuar treballant en futures
Reformes Laborals, per poder establir uns pilars sòlids sobre els quals es basi la vida laboral de les
persones joves, des del seu accés fins a l’estabilitat.
Quant a l’habitatge, les polítiques públiques que s’han dut a terme tant en l’àmbit Estatal com
català han sigut insuficients i no han arribat a qui més les podia necessitar. És necessària una
regulació dels preus de lloguer, una aposta clara per l’ampliació del Parc Públic d’Habitatge i els
lloguers socials, així com el foment d’altres tipus d’emancipació que no passin per la compra o el
lloguer.
No podem obviar la necessitat que tenim de poder comptar amb un Pla Nacional de Joventut, que
arriba quasi tres anys tard. La pandèmia, el canvi de govern i l’actual sortida de part del Govern
atura de nou el procés de formulació d’aquest Pla que ha de ser vertebrador de les polítiques
públiques dels pròxims anys.

3.2.

Projectes del CNJC
3.2.1.
Salut Mental

La salut mental té l’avantatge que és un tema que ja es troba sobre l’agenda política, però on s’hi
ha actuat molt poc. Alhora, permet articular-se amb la posició del jovent i la seva precarietat, falta
d’emancipació i falta de visibilitat de les seves problemàtiques.
El CNJC pot presentar la fortalesa de ser portaveu de la salut mental de manera coordinada amb les
entitats en un moment on falten veus expertes i de consens davant un problema que ha entrat a
l’escenari polític per quedar. Així, el CNJC pot 1) ser impulsor de mesures innovadores en matèria
de salut mental que poden ser ateses si es fa la incidència correcta i 2) pot situar les problemàtiques
del jovent sobre l’agenda política a través de les problemàtiques de salut mental, vestit amb
mesures transformadores més àmplies i amb xarxa amb les entitats. De tota manera, l’atenció
exageradament medicalitzada i sectorial que a vegades assumeix l’administració pot dificultar
situar la perspectiva comunitària i estructural que permeti ampliar la mirada de la salut mental i
articular-ho amb altres demandes. Hem de fer incidència perquè no quedi en una moda i poder
continuar defensant la visió col·lectiva i comunitària que, creiem, necessàriament ha de tenir el
paradigma de salut mental que ens regeix.
Històricament, el CNJC havia assumit des de fa anys la lluita per erradicar la mort per suïcidi juvenil.
De fet, havia generat recursos per tractar el tema dins de les entitats membres i havia participat
activament d’espais de representació. Ara, obri una nova etapa realitzant una radiografia de salut
mental que pugui servir per obrir un nou discurs en matèria de salut mental, des de la visió
interseccional, comunitària i transversal. Alhora, participa de la Taula del Pacte de Salut Mental per
fer incidència en les polítiques de salut mental del govern.
3.2.2.

Emancipació: habitatge i ocupació

La manca d’emancipació i les matèries d’habitatge i d’ocupació ens permeten situar el jovent 1) a
l’escenari polític, com a temes que mobilitzen mitjans i acció política, i 2) mobilitzar i activar el
jovent com a subjecte polític. És a dir, si una cosa tenim en comú les joves és la manca d’accés a
l’habitatge i la precarietat i si una cosa ens posa a l’agenda política és quan es parlen temes
d’emancipació. Alhora, són dos temes que són molt articulables amb la salut mental (més
precarietat i falta de futur és més malestar emocional i ansietat o problemes de salut mental), amb
el gènere (l’impacte entre home i dones és diferenciat) i territori (les problemàtiques d’habitatge i
ocupació difereixen segons el territori).
L’any 2021, el CNJC va realitzar la radiografia de les joves llogateres i va iniciar una campanya
d’incidència. D’aquesta campanya sorgeixen els tallers per empoderar a la població juvenil del
territori que es van fer l’any passat. El 2022, utilitzant el discurs assolit amb la radiografia, es du a
terme una pàgina web on generar eines pel jovent que llogui un pis, informant de les principals
problemàtiques de l’habitatge del territori català pel jovent i agrupant tots els recursos generats pel
CNJC en els darrers anys en matèria d’habitatge.
A banda, pel que fa als processos d’incidència, el CNJC ha iniciat un procés d’incidència per donar
una perspectiva juvenil al Pla Territorial Sectorial de l’Habitatge de Catalunya i al Projecte de Llei
d’Habitatge estatal, ambdós pendents d’aprovar. Aquests processos es fan en xarxa amb les entitats
que hem treballat els darrers anys del moviment en favor de l’habitatge: Observatori DESC, Sindicat
de Llogateres i la PAH.
En matèria d’emancipació també hem apostat per la Renda Bàsica Universal (RBU) participant
activament en el Consell Assessor del Pla Pilot, aportant recomanacions des de la perspectiva

juvenil pel seu disseny, implementació i avaluació. A banda, el CNJC ha fet l’aposta de posicionarse a favor de la RBU com a mesura emancipatòria per combatre per un habitatge digne i per un
treball digne, amb perspectiva interseccional.
A banda, al mes de maig es van aprovar un seguit de mesures al Parlament en el marc del Ple
Monogràfic de Joventut que va tenir lloc. Des del CNJC s’ha dissenyat un pla d’avaluació de
compliment i d’implementació de les mesures i es preveuen un seguit d’accions d’incidència. En
matèria d’emancipació, periòdicament es revisen els principals indicadors (atur, taxa
d’emancipació, preu del lloguer…) i s’avalua la situació de les joves, fent els informes o valoracions
pertinents en cada cas per tal de destacar les problemàtiques principals que passa el jovent català.
En general, avaluem l’acció del CNJC com un agent que ha generant recursos, però que ha d’acabar
de teixir amb el territori i les entitats la potencialitat dels seus posicionaments. Alhora, gràcies a la
capacitat articulatòria que té la temàtica de l’emancipatòria, ha de poder aprofundir en un gran
projecte on poder realitzar una campanya d’incidència intensificada que pugui accedir a les
institucions, més enllà dels treballs puntuals del PTSH o mesures similars i més enllà del control
parlamentari que es pugui exercir.
3.2.3.

Feminisme

Les violències masclistes i LGTBI-fòbiques en un context de canvis legislatius en el marc LGTBI+ i de
DSiR pot situar el CNJC com a una força mobilitzadora del jovent en els drets dones i de persones
amb dissidències de gènere i sexuals. Alhora, pot ser un altaveu o mediador entre les institucions i
els moviments socials.
Des del CNJC s’ha continuat treballant en la línia de garantir els drets sexuals i reproductius al jovent
de Catalunya. Principalment, s’ha posat en marxa la campanya “Avortar no és un joc, és un dret!” a
Ponent i Pirineus. Així, s’acosta als moviments socials dels territoris on l’avortament suposa encara
un repte.
Sí que és cert que, tot i que l’objectiu estratègic se centra en violències masclistes i LGTBI-fòbiques,
s’ha seguit la línia de DSiR, ja llargament treballada al CNJC. Històricament, el CNJC no ha treballat
l’àmbit LGTBI+ i la violència sexual, fet que està sobre l’agenda política, no està essent tractada.
També vam treballar en un protocol intern d’actuació contra les violències masclistes i LGTBfòbiques, vam engegar un procés que va acabar amb una primera proposta de protocol: tanmateix,
vam considerar que no responia exactament al model del CNJC i vam apostar per dotar-lo d’una
major importància i temps de dedicació per poder-lo millora en termes qualitatius, obtenint un
protocol que ens representi i amb el que realment ens hi sentim còmodes.
3.2.4.

Justícia Climàtica

L’avantguarda de la lluita climàtica, així, la mantenen les joves. Per aquest motiu, el CNJC s’ha
compromès a impulsar el compromís climàtic i social en la seva agenda des de fa temps i treballar
la perspectiva juvenil d’una transició ecosocial.
El CNJC ha donat suport a les campanyes per aturar l’ampliació de l’aeroport i els Jocs Olímpics
d’hivern. Alhora, el 2019 va aprovar una resolució en favor de l’acció del jovent davant l’emergència
climàtica.
A més a més, el CNJC durant el 2020 va estar treballant, juntament amb altres entitats, la reclamació
de les millores en les tarifes del transport públic per fer-lo més accessible i promocionar el seu ús
vers el transport privat. Enguany s’ha anunciat l’ampliació fins als 30 anys de la T-Jove.

També, aquest 2022 s’ha començat a treballar conjuntament amb la XES per tal d’adaptar el Balanç
Social a la realitat de l’Associacionisme Juvenil, creant així el Balanç Associatiu. Aquesta nova eina,
un cop estigui llesta, durant l’any 2023, ha de permetre a l’associacionisme de base poder analitzar
la participació i la democràcia interna, l’arrelament al territori, l’impacte i el retorn social, i
finalment, la cura de les persones i l’entorn.
En qualsevol cas, és innegable que el CNJC li manquen impulsar accions concretes en justícia
climàtica, sobretot atenent a les possibilitats que té per poder articular-se amb les problemàtiques
juvenils: el turisme afecta el clima, al lloguer i la precarietat, el decreixement també és no deixar
ningú al darrere amb una RBU o garantir l’emancipació és garantir un territori on viure: resilient
amb el clima i la seva gent.
3.2.5.

Llengua catalana

La llengua catalana permet enllaçar un projecte que puguin participar les entitats de lleure i
l’associacionisme i la idea de l’emancipació juvenil, en llengües de cohesió social i fomentant-ne
l’ús. Aquí ens podem beneficiar de les aliances amb Plataforma i Òmnium: Plataforma per la Llengua
té una expertesa en l’anàlisi sociolingüística basada en observació participant i quantitativa, i
Òmnium Cultural té, entre altres, el Projecte Vincles, per generar referents lingüístics i fomentar l’ús,
essent extrapolable a l’associacionisme juvenil.
Per arribar aquí, des del CNJC hem impulsat els Premis de l’Associacionisme Juvenil, on el premi
Impacte és per projectes de l’associacionisme que impulsin l’ús social del català i defensin la
llengua. Alhora, s’ha reunit amb Òmnium Cultural, Plataforma per la Llengua i l’AELC. Aquests
contactes serveixen per fer xarxa amb les entitats amb expertesa i recursos en matèria de llengua i
per compartir inquietuds i projectes. A més, participen com a jurat als Premis.
Alhora, aquest any hem definit el discurs del CNJC en matèria de llengua i hem participat de Som
Escola, defensant el model d’immersió lingüística.
3.3.

Incidència política

A banda de les accions dels projectes que hem realitzat al llarg de l’any, el CNJC ha tingut molta
activitat d’incidència en emancipació a l’àmbit institucional. L’acció principal va ser el ple
monogràfic al Parlament del maig, on vam aportar un decàleg de propostes que van ser aprovades
pel Parlament i que ara se li ha de fer un control i seguiment.
Seguir amb el control i incidència a les mesures aprovades al Ple pot resultar interessant per
diversos motius:
-

-

Permet situar les polítiques de joventut de manera estructural, transversal i agendar les
problemàtiques que volem.
Hi ha un compromís a complir i, per tant, facilita la incidència al govern. A més, l’any que ve
és any electoral i tothom voldrà aprofitar per dir que sí han actuat en els seus mandats.
Cridar l’atenció als mitjans cauria molt malament als partits del govern, que tendiran a
actuar per evitar-ho
Permet al secretariat retornar a les entitats unes feines fetes i complides.

A banda d’aquest control, també hi ha hagut reunions d’incidència publicant els resums de la
situació de la joventut a xarxes i fent-ne notes de premsa, lligant-ho a les propostes polítiques
adients en cada cas.

4.

Estat de l’associacionisme juvenil a Catalunya

En la història de Catalunya l'associacionisme ha tingut un paper social importantíssim. Clars
exemples són: la tasca imprescindible que van fer les entitats d'educació en el lleure, en l'època
franquista, per a mantenir la transmissió de la nostra llengua i cultura; les entitats sindicals i
estudiantils en la conquesta de drets laborals i acadèmics com pot ser la present rebaixa de taxes
del 30%; o les entitats de cultura popular que han mantingut encesa les nostres tradicions culturals
al llarg del temps.
Tot i que, l'associacionisme juvenil al Principat és extens, cal tenir present que és divers arreu del
territori. A grans trets si fem una anàlisi per províncies del Moviment Associat Juvenil podem
observar que la majoria de territoris tenen representació d’entitats de diferents àmbits d'actuació:
el nombre d'entitats és molt més elevat en la província de Barcelona seguida de Girona, Lleida i
Tarragona. Aquest fet és normal tenint en compte la densitat de població de cada territori. És cert
també, que aquestes desigualtats es poden explicar pel model territorial que obliga a joves de les
províncies més allunyades de Barcelona a deixar els seus pobles en cerca d'ofertes formatives,
laborals i d’accés a l’habitatge o per la manca de centres de recursos i suports a l'associacionisme.
Un factor que també cal tenir en compte és que les joves cada vegada opten per organitzar-se en
col·lectius més esporàdics que es creen per denunciar un fet o una problemàtica en concret.
Aquestes organitzacions acostumen a no constituir-se de manera formal i a tenir una vida més
curta.
4.1.

Els projectes del CNJC
4.1.1.

Suport associatiu i educació en la participació

L'associacionisme juvenil es troba en un moment de relleu, especialment, després de la crisi
de la COVID-19, que ha dificultat l’execució d’un bon relleu a les persones més joves que avui en dia
es troben al capdavant de les entitats. Alhora, també conviu amb una gran burocratització que s’ha
desenvolupat al llarg de les darreres dècades, fet que pot ser una barrera per grups de joves a l’hora
de constituir-se com a entitat. És per això, que és primordial la creació d’una eina de suport
associatiu que pugui acompanyar a les entitats en el seu dia a dia.
El fet de viure un moment de relleu generacional que a més a més en moltes ocasions les
generacions marxants no han coincidit amb les generacions entrants fa que les entitats tinguin una
necessitat formativa per així poder desplegar la seva tasca.
Cada territori té una realitat diferent, però és un consens, tal com, han demostrat d'entitats en
l’educació en el lleure la falta de locals per a l’associacionisme, fet que també dificulta que les
persones joves tinguin un espai on trobar-se, i puguin organitzar-se. També son exemple d’aquesta
necessitat una creixent aparició d'assemblees de joves que neixen després de la pandèmia de la
COVID-19 i tenen com a principal reclamació la creació d’espais de trobada per a joves i la
possibilitat de desenvolupar un oci alternatiu.
És d’una anàlisi similar al que s’ha fet en aquest document que l’any passat el CNJC va decidir
prioritzar els dos següents projectes: suport i associatiu i educació en la participació. A continuació
s'explicarà quines apostes es van fer, quins resultats han donat així com una primera valoració
d’aquests.
Accions desenvolupades:

-

Suport associatiu

Durant tot aquest any el CNJC ha estat treballant en un projecte de suport associatiu que s’ha dividit
en dues portes: la primera encarada en generar eines, recursos i formacions sobre associacionisme
que fossin útils per a les entitats i la segona obrir un procés de reflexió i creació per pensar de quines
eines ens hem de dotar com a CNJC per a poder fer arribar el suport i el creixement associatiu a tot
el principat.
Les accions desenvolupades en la primera línia d’acció (generar recursos) han estat:
1. Creació d’un cicle de formacions
2. Creació d’un canal de difusió de coneixement associatiu (via whatsapp i Telegram)
3. Obertura d’un canal de consultes per entitats
Les accions desenvolupades en la segona línia d’acció (pensar una nova eina):
1. Detecció i anàlisi de necessitats de les entitats juvenils del territori català
2. Definició de l’eina de suport associatiu (estructura tècnica, recursos, tasques a
desenvolupar, territorialització…)
3. Inici del procés d’incidència a la DGJ
Totes aquestes tasques són difícils de valorar, ja que, fa poc que s’ha començat a desenvolupar. El
que sí que com a CNJC considerem que cal continuar fent tasques de creixement i suport associatiu
així com continuar treballant per la territorialització del CNJC. I que per a fer aquesta feina amb la
màxima qualitat política necessitem dotar al CNJC de més recursos econòmics i de més estructura
tècnica per a poder desenvolupar accions que realment neixin del mateix territori on es
desenvolupen.
-

Educació en la participació

Donat que es veu que cada vegada és més costos el relleu i la creació de noves entitats, com a CNJC,
enguany vam continuar prioritzant fer tallers en instituts públics pel foment de l’educació en la
participació. Però, volíem donar-li una volta i fer una proposta més ambiciosa de més durada en el
temps, fet que ens havia de permetre tenir més impacte. Vam arribar a redactar aquesta nova
proposta de tallers, però no hem aconseguit que cap institut s’interessi i la vulgui dur a terme amb
el seu alumant.
4.1.2.

Model Organitzatiu

A Catalunya com a la resta d’Europa es viu una situació econòmica i social complexa que dificulta a
moltes joves l’accés a l’habitatge, estudis, una vida laboral estable, una crisi climàtica emergent,
l’augment de l’extrema dreta… Aquestes dificultats i la necessitat de canviar aquesta realitat és un
dels principals motius pels quals les joves decideixen organitzar-se, això fa que moltes joves
estiguin participant de moviment social com pot ser el moviment per l’habitatge, col·lectius
feministes, col·lectius en defensa del territori i en contra de macroprojectes (exemple clar STOP
JJOO).
Tota aquesta situació fa pensar que és un escenari favorable per potenciar la creació de Consells
Locals de Joventut que aglutinessin les entitats juvenils i els col·lectius joves de municipis per a fer
front a aquestes inquietuds i es convertissin en campanyes d’incidència política a les
administracions locals. Però els números confirmen que aquesta no és la realitat i que actualment
a tot Catalunya només hi ha actius entre 4 i 5 Consells Locals de Joventut. Aquestes dades porten a
pensar que possiblement el model de CLJ és caduc pel moment social que estem vivint i que cal

repensar-lo per poder continuar aprofitant tots els potencials que té i que continua sent una eina
útil per les joves i l'associacionisme català.
En els darrers dos anys hem viscut de primera mà l’impacte de la pandèmia en la participació
associativa, de manera especial en l’associacionisme juvenil. Les mateixes entitats ens
comunicaven les problemàtiques que havien d’afrontar a l’hora d’haver de fer relleus interns, i tot
això va tenir també una traducció en la participació dins del mateix Consell Nacional de la Joventut
de Catalunya: l’entrada de nous membres a l’Equip de Secretariat no ha sigut fàcil i ha sigut una
preocupació important per a la sostenibilitat del projecte. Tot i que ens els últims mesos sembla
haver-hi hagut una millora en la participació, encara tenim feina pendent per poder considerar
noves formes de participar i adaptar-nos a les noves realitats de les entitats del CNCJ.
Accions desenvolupades
Durant aquest curs s’ha desenvolupat un projecte anomenat: “Reconnectem el CNJC”. En el marc
d’aquest projecte s’ha fet un recull de quina ha estat la participació de les entitats en els darrers 3
anys i també s’estan impulsant reunions bilaterals amb entitats per poder compartir impressions
sobre el CNJC i la seva participació en aquest.
Tot i que s’ha fet alguna acció considerem que cal fer molta més feina per repensar profundament
els models de participació i generar eines que permetin facilitar i millorin la participació de les
entitats en el CNJC així com continuar treballant per fer del CNJC una eina útil per l’associacionisme
juvenil català.
4.2.

Suport estructural
4.2.1.
Equip de formadores

L’associacionisme juvenil està en constant evolució. La formació és un element cabdal dins
d’aquesta evolució, ja que permet a l’associacionisme adquirir noves perspectives i noves mirades,
així com fomenta la participació i la transformació de la pròpia entitat, així com la que aquesta pot
desenvolupar en el seu marc d’actuació. També, cal tenir en compte, que sovint, l’associacionisme
juvenil som una escola de participació democràtica a través dels seus interessos i motivacions.
Aquest any, de moment, hem realitzat una trentena de formacions a l'associacionisme juvenil.
També, hem renovat el catàleg de formacions de l’equip de formadores del CNJC, i l’hem vinculat a
nivell estètic i comunicatiu al projecte de suport associatiu.
4.2.2.

Premis de l’associacionisme i educació en el lleure

L’associacionisme juvenil cada any tira endavant una multitud de projectes transformadors i amb
un immens potencial, i des del CNJC els volem potenciar i premiar. És per aquest motiu que enguany
celebrem la XXa Edició dels Premis de l’Associacionisme Juvenil, i de l’educació en el lleure, aquests
darrers conjuntament amb la Fundació Carulla.
Categories dels Premis de l’Associacionisme Juvenil:
-

-

Orgull: Vol reconèixer projectes efectuats el 2022 protagonitzats per joves associades i que
se senten orgulloses d’allò que han fet, ja que les ha transformat a elles i al seu entorn més
proper.
Horitzó: Vol donar suport econòmic a idees brillants i transformadores que de ben segur
tenen associacions juvenils i que volen dur a terme durant el curs 2022-23.
Impacte: Vol contribuir a fer possibles projectes i iniciatives que contribueixin a fomentar
l’ús social de la llengua catalana.

Categories dels Premis de l’Educació en el lleure:
-

Estímul: Vol reconèixer i fer visible la tasca de les entitats educatives i així contribuir en
impulsar els seus projecte i iniciatves, premi de 800€.
Estímul Plus: Vol reconèixer i fer visible la tasca de les entitats educatives i així contribuir en
impulsar els seus projecte i iniciatves, premi de 1500€.

Per a un context més ampli podeu accedir al document enllaçat.

