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Acta de la 44a Assemblea General Ordinària del Consell Nacional  de la Joventut de 

Catalunya 

1. Benvinguda i lectura de l’ordre del dia 

En Guillermo Chirino, president del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya (d’ara en en endavant, CNJC), dona la 

benvinguda a les entitats. Recorda que a les 11.30h farem l’esmorzar i a les 13.30h farem el dinar. Recorda que si algú 

té al·lèrgies ho digui a qualsevol persona de l’Equip tècnic. Explica que han arribat dues resolucions d’urgència; una 

sobre la situació de les joves a Ucraïna i l’altra sobre l’estat de la pagesia a Catalunya. Comenta que la resolució del CNJC 

la tindran al correu electrònic ja que la van acabar ahir a la nit i no l’han pogut imprimir.  

Pel que fa al sistema de vot, recorda que la majoria de votacions són per majoria absoluta, en el cas casos que no sigui 

així, ja ho faran saber prèviament. Explica que en aquesta AGO poden votar les  entitats de ple dret que estiguin el 

corrent de pagament de la quota.  

Comenta que el secretariat proposa que el punt del triangle jove, passi a ser el punt 7 amb l’objectiu de poder-lo fer 

abans que arribin les autoritats. Com que ningú hi està en contra. S’aprova el canvi de l’ordre del punt.  

A continuació, valida la presència, una a una, de les entitats de ple dret amb vot, per determinar el quòrum: 

1. Acció Escolta de Catalunya 

2. Acció Jove - Joves de CCOO Catalunya 

3. Assemblea Nacional de Joves Independentistes de Catalunya 

4. Associació d'Estudiants Progressistes (AEP) 

5. Consell de Joves de Matadepera (CJM) 

6. Consell de Joves de Terrassa (CJT) 

7. Consell de la Joventut de Barcelona (CJB) 

8. Consell Local de Joventut de Figueres (CLJF) 

9. Consell Local de la Joventut de Lleida (CLJL) 

10. Coordinació Catalana de Colònies, Casals i Clubs d'Esplai (CCCCCE) 

11. Escoltes Catalans 

12. Espai Jove de la Intersindical-Eina 

13. Esplais Catalans, ESPLAC 

14. Joventut Comunista de Catalunya (JCC) 

15. Joventut Socialista de Catalunya (JSC) 

16. Joves d'Esquerra Verda (JEV) - Joves Ecosocialistes 

17. Jovent Republicà  

18. Minyons Escoltes Guies de Catalunya (MEG) 

19. Secretariat de Joves La Salle Catalunya 

20. Servei Civil Internacional - Catalunya (SCI) 
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21. Unió de Joves Pagesos 

22. Joventut Multicultural Musulmana 

23. Joventut Nacionalista de Catalunya 

 

Entitats adherides: 

1. Federació ECOM 

A l’hora de començar hi ha un total de 22 entitats de ple dret al corrent de pagament, 1 entitats adherida.  El Consell de 

la Joventut de Lleida, al no estar al corrent de pagament, no computa com a entitat de ple dret.  

En Guille recorda que si algú marxa de la sala ha de deixar el seu vot i acreditació per això poder modificar el quòrum.   

A continuació fa la lectura de l’ordre del dia:  

2. Elecció de moderadora i secretària 

3. Votació de les actes anteriors 

4. Situació de les entitats membres: debat i votació 

5. Informe de gestió del secretariat  

6. Estat de comptes i balanç de situació provisional  

7. Seguiment de la tasca de la Fundació Triangle Jove 

8. Presentació del Pla Estratègic 2022-24  

9. Presentació del Pla de treball 2022  

10. Presentació del Pressupost 2022  

11. Propostes de resolució  

12. Entrada de noves entitats membre  

13. Elecció de membres del secretariat  

14. Elecció de membres del EAE  

15. Elecció de membres del patronat de la Fundació Triangle Jove  

16. Torn obert de Paraules  

17. Acte Públic  

18. Cloenda  

 

2. Elecció de la moderació i secretaria 

En Guille Chirino explica que si cap entitat té una proposta, el secretariat proposa que la moderació vagi a càrrec de 

Sergi Lozano d’Acció Jove i  la secretaria vagi a càrrec d’Alba Lejide del Consell de la Joventut de Barcelona. S’aprova per 

aclamació i es demana a la moderació i a la secretaria i que s’incorporin a la mesa.  

En Sergi, moderador de l’assemblea,   saluda a l’AGO i explica que la documentació de tota l’AGO s’ha enviat amb 

d’antelació suficient i que cada entitat assistent disposa d’una còpia de la documentació bàsica necessària impresa. 
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Aquesta és l'ordre del dia, infografia informe de gestió, pla de treball, pressupost i les resolucions.  

En Sergi  passa la paraula a la  Guille Chirino perquè faci les aclaracions del sistema de vot i les majories. 

En Guille explica que si en una votació estant a favor d’allò exposat que votin favorablement, en cas que no, 

contràriament. En el cas que una entitat no tingui elements suficients, vot en blanc, i quan no vulgui participar de la 

votació, que marxi i s’abstingui de la votació. Explica que votacions com les de l’entrada del secretariat, són 

lleugerament diferents però que en aquests casos, abans de la votació ho explicaran.  

3. Votació de les actes de les anteriors 

En Sergi, moderador de l’AGO,  explica que en la documentació de l’AGO s’ha anat enviant periòdicament, al gener va 

ser quan es van enviar les 3 actes. Pregunta si algú té algun comentari o esmena. Recorda que han de dir el nom i 

l'entitat a la qual pertanyen abans de començar la intervenció). 

En Sergi explica quins seran els documents que es votaran:  

- Proposta d’acta de la 43a Assemblea General Ordinària del 27 de febrer de 2021 

- Proposta d’acta de la 41a Assemblea General Extraordinària del 19 de juny de 2021 

- Proposta d’acta de la 42ena Assemblea General Extraordinària del 20 de novembre de 2021 

 

Es procedeix a fer la votació.  

Resultat de la votació acta de l’AGO 21 

Quòrum: 22 

Vots en blanc: 0 

Vots en contra: 0 

Vots a favor: 0 

Queda aprovada l’acta de l’Assemblea General Ordinària de 2021  amb 0 vots en blanc, 0 vots en contra i 22 vots a 

favor. 

Resultat de la votació acta de l’AGE del Juny de 2021 

Quòrum: 22 

Vots en blanc: 0 

Vots en contra: 0 

Vots a favor: 0 

Queda aprovada l’acta de l’Assemblea General Extraordinària de del Juny de 2021  amb 0 vots en blanc, 0 vots en contra 

i 22 vots a favor. 
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Resultat de la votació acta de l’AGE del Novembre de 2021 

Quòrum: 22 

Vots en blanc: 0 

Vots en contra: 0 

Vots a favor: 0 

Queda aprovada l’acta de l’Assemblea General Extraordinària del Novembre de 2021  amb 0 vots en blanc, 0 vots en 

contra i 22 vots a favor. 

4. Situació de les entitats membres: debat i votació  

En Sergi, moderador de l’Assemblea,  dona la paraula a en Marià Llop per a que expliqui aquest punt. 

En Marià Llop, secretari del CNJC,  recorda que el CNJC està format per 83 entitats membres les quals 42  son entitats 

de pla dret, 7 adherides i 35 entitats col·laboradores. Específica que les col·laboradores són només entitats amb qui el 

Consell hi treballa i hi col·labora. Amb tot aquest conjunta d’entitats, el CNJC agrupa  unes 200.000 joves associades.  

En Marià recorda els trams de quotes a que es poden acollir les entitats. Recorda que la quota del CNJC des de fa 5  

anys s’adapta al pressupost de cada entitat; les entitats amb menor pressupost paguen menys quota que les que 

tenen major pressupost. Per això, demana que les entitats s’ho mirin per si volen actualitzar el seu tram. 

En Marià comenta que primerament passarem a veure les entitats que estan en una situació irregular segons l’article 

12 dels estatuts i ,després, el secretariat presentarà  una proposta sobre que fer en funció d’aquest article. Recorda 

que la pèrdua de condició pot ser per: 

a) Pèrdua d’alguna de les condicions d’admissió establertes  

b) L’incompliment de participació a les 3 Assemblees  

c) L’incompliment de pagament de 3 quotes de forma injustificada 

 

En Marià, tot seguit,  enumera quines són les entitats de ple dret i adherides que el secretariat ha obert expedient. 

Aquestes són:  

• Associació Internacional d’Estudiants de Ciències Econòmiques i Empresarials (PD): No han vingut a les 

tres últimes AGO 

• Centre Marista d’Escoltes (PD):  No han vingut a les tres últimes AGO 

• Consell de la Joventut de Lleida(PD). No han vingut a les tres últimes AGO 

• Col·lectiu l’Esbarzer (AD):  No han vingut a les tres últimes AGO 

• Federació ECOM (AD):  No han vingut a les tres últimes AGO 

• FESOCA Comissió de la Joventut (PD):  No han vingut a les tres últimes AGO 
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• Fundació Privada per a la Promoció de l’Autoocupació de Catalunya (AD):  No han vingut a les tres 

últimes AGO 

Comenta que per al secretariat , el que més valorem és la participació i entenem que una entitat pot estar participant 

però en un moment no poder fer front a un deute, és per això que el criteri de participació és el principal, tenint en 

compte també l’interès mostrat per l’entitat per reobrir la relació amb el CNJC. No obstant, entenem que una entitat 

que no ha pagat més de un cert nombre quotes, no té interès en participar del CNJC.  

El Secretariat ha vist que hi ha algunes entitats de ple dret i adherides que incompleixen l’apartat b) i c) de l’article 12.1 

dels estatuts, i seguint aquests criteris proposem una moció per: 

• Expulsar a les entitats següents: Associació Internacional d’Estudiants de Ciències Econòmiques i 

Empresarials, Fundació Privada  per l’Autoocupació de Catalunya 

• Que mantinguin la seva condició d’entitats membres: Centre Marista d’Escoltes, Federació ECOM, Consell 

de Joves de Lleida, Col·lectiu l’Esbarzer, FESOCA Comissió de la Joventut 

En el cas de FESOCA, comenta que malgrat no hi són avui, és una entitat que ha participat a altres espais de 

participació del Consell. A més, que els han explicat que estant treballant en el relleu per tal de poder tornar a tenir una 

persona representant l’entitat al CNJC.  

En Sergi obre el torn de paraules per les entitats adherides o expedientades volen dir alguna cosa. Com que cap entitat 

expedientada vol fer ús del seu torn de paraula, obre el torn de paraula a totes les entitats per si algú vol dir alguna cosa.  

En Txema, d’Escoltes Catalans (EC), explica que EC han tingut un conflicte amb  Centre Maristes d’Escoltes i la 

Fundació Champangat. Creu que per evitar conflictes similars, pot ser oportú que vinguin a les reunions d’àmbit de 

nou. 

La Laura, de Minyons Escoltes i Guies(MEG) ,  demana que es tingui en compte que al Novembre moltes entitats 

educatives tenen AGO i això dificulta la seva participació al Comitè Executiu i l’Assemblea General Extraordinària. Per 

això demana que prèviament es consensui el dia amb totes les entitats.  

En Marià, secretari del CNJC,  comenta que el secretariat ho té en compte i que és un debat que han tingut 

reiteradament al secretariat. Recorda que la no participació compta per les assembles generals ordinàries. Comenta 

que ho tindran en compte per al futur. Explica que el proper AGE/CE serà el 12 de novembre. Tot seguit explica  que la 

moció es vota amb tres cinquenes parts dels vots emesos.   

A continuació, es procedeix a la votació de la moció que presenta el secretariat. 

Resultat de la votació de la moció sobre la situació de les entitats 

Quòrum: 22 

Vots en blanc: 3 
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Vots en contra:0  

Vots a favor: 19 

En Sergi, moderador de l’assemblea, anuncia que queda aprovada la moció del secretaria amb 3 vots en blanc, 0 vots 

en contra i 19 vots a favor. Per tant, queden expulsades del CNJC les entitats següents: Associació Internacional 

d’Estudiants de Ciències Econòmiques i Empresarials i Fundació Privada  per l’Autoocupació de Catalunya 

5. Informe de gestió del secretariat  

En Sergi, moderador de l’assemblea,  anuncia el punt i dóna la paraula als secretaris del CNJC,  Guille Chirino i Àlex 

Fajardo. 

En Guille, president del del CNJC, explica que el secretariat no farà una presentació exhaustiva de tot el que s’ha fet ja 

que al Comitè Executiu de Novembre es va fer una explicació més acurada i no repetir-ho. Tot i així, recorda que si 

tenen qualsevol dubte ho resoldran.  També recorda que per motius de sostenibilitat ambiental no han imprès una 

còpia de l’informe per a cada assembleista però que totes l’han rebut al correu. Explica que per tal d’explicar-lo bé de 

forma amena es realitzarà un breu joc virtual però que allò que es vota són els documents enviats. Comenta que 

l’actual Pla de Treball ja han vist que era insostenible degut a la gran quantitat de projectes que volien executar. També  

visibilitza que fora del pla de treball s'ha participat en esdeveniments que no entren en informe de gestió que es votarà. 

Com les reunions per demanar la demanda d’un ple monogràfic o per exemple la participació continua al consell rector 

de la Direcció General de la Joventut o  la col·laboració amb Oxfam.  

L’Àlex explica explica les instruccions del Kahoot. Recorda que altres vegades aquest punt el feia la ex-secretaria Nuria 

Cabiscol i es disculpa ja que ell no ho  farà tant bé.  

Un cop finalitzat el Kahoot, en Guille comenta que primerament les secretaries responsables de cada projecte faran 

cinc cèntims en relació a cadascuna de les respostes:  

L’Àlex explica, sobre el projecte d’Educació en la participació que en el marc d’aquest projecte s’ha seguit una línea 

continuista de continuar fent els tallers en el marc de col·laboració amb la Diputació de Barcelona. Recorda que aquest  

és el motiu pel qual els tallers només s’han fet a la província de Barcelona.  

El Guille, en relació a la trobada del Triangle Jove, explica que es va dur a terme a Mallorca i va tractar sobre Salut Mental.  

En Marià, en relació a l’Equip de Formadores i Facilitadores,   recorda  les principals ofertes  de l’equip de formadores i 

que està a disposició gratuïta per totes les entitats. Comenta que ara s’està treballant per 

ampliar el pressupost per poder fer més formacions.Recorda que s’han fet 74 formacions i demana que els 

transmetin les demandes específiques.  

L’Àlex,  en relació al projecte de servei de suport associatiu. Comenta que s’han fet grups de treball. Ara s’està fent 

l’esquelet del servei i continuarem amb aquest projecte. Es començarà a treballa amb l’administració durant el 2023. 
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En Marià, sobre el projecte territorial, explica que  fa dos anys el CNJC va iniciar un seguit de reunions amb les 

Diputacions de Girona, Lleida i Tarragona i d’allà en va sortir un lligam amb Lleida. Es va treballar per a  crear la sessió 

sobre foment del teixit associatiu juvenil a les terres de Lleida. Un projecte que   respon a la voluntat de territorialitzar el 

CNJC. Explica que de moment s’han teixit aliances amb lleida i esperem fer-ho amb les altres. Aquest proper mes, es 

publicarà  una guia molt sobre com fomentar el teixit associatiu juvenil a la província de Lleida que totes les parts 

implicades  han valorat molt bé.  

L’Àlex comenta que aquest any han sumat als premis de l’associacionisme, els premis de l’Educació en el Lleure fruit 

d’un conveni amb la Fundació Carulla. Celebra que a l’acte d’entrega de premis es pugues recuperar la presencialitat.  

Comenta que de cara a l’any que ve, es valorarà si redefinir algun premi.  

En Guille, amb relació al projecte de joves llogateres, comenta que han fet reunions d’incidència per tal que es creï un 

marc legislatiu propi de joves en matèria d’habitatge. També s’han estat fent formacions i es volen seguir fent arribar 

informació. Recorda, amb relació a la mobilitat, que s’ha fet incidència de forma conjunta amb el CJB per tal de també 

incidir en l’AMB. Han fet campanya per xarxes socials i s’ha aconseguit que el govern es posicioni a favor que en un 

futur proper la T-Jove passi a ser fins als 30 anys.  

La Julia, en relació al projecte de Salut Mental, s’han fet sessió formatives sobre l’acompanyament del dol en entitats. 

També han dut a terme reunions d’incidència política amb el Departament de Salut i el Departament d’Educació. 

També segueixen participant del Grup de Treball de Salut Mental de la DGJ. La taula rodona es farà l’any que ve.  Sobre 

becàries precàries, explica que han seguit fent incidència perquè l’administració elabori el registre únic de pràctiques. 

Comenta que la Direcció s’està tornant a engegar i tenen bones perspectives. També en relació a ocupació han 

començat a establir converses amb el CTESC per una posssible futura col·laboració.  

La Nessa, secretaria del CNJC, explica que els darrers mesos han estat treballant amb d’altres entitats sensibilitzades 

per la causa Saharaui i han preparat un congrés que es durà a terme el 12 de març. El congrés hi haurà parts de 

formació, debat i també de festa a la nit. 

L’Ahmed, secretari del CNJC, explica que en relació al projecte de llengua catalana està molt enfocat a l’àmbit 

universitari. Comenta que el projecte considera que no s’ha assolit de forma efectiva degut a la rotació en el marc del 

secretariat i la manca de sincronització amb altres entitats. Alhora, en el marc del projecte s’ha treballat a la taula 

d’emergència pel cas del 25% del castellà a les aules i han participat a diverses campanyes en aquest àmbit. Pel que fa 

al projecte de perspectiva antirracista, comenta que s’ha dut a terme una formació sobre antirracisme als equips del 

consell i també es va iniciar la secció a les xarxes socials de Marges, on volien fer d’altaveu de joves que marxen sobre 

racisme des de la seva pròpia vivència.  

En Guille, president del CNJC,  pregunta si hi ha algun dubte per part de les entitats.  

La Laura Benseny, de MEG, comenta que la feina feta està molt bé i ho agraeix. Comenta que a l’informe ha vist que es 

parla de Palma de Mallorca però que el terme més correcte és Palma.  



 
 

 
 
 

Participem  
per transformar! 

 
Plaça de Cardona, 1-2 1r 
08006 Barcelona 
T +34 933 68 30 80      Página 8 de 29 
consell@cnjc.cat 
www.cnjc.cat  |  @conselljoventutcat  |  @CNJCat 

En Guille, president del CNJC,  agraeix la intervenció i explica que es modificarà l’informe.  

En Ricard, de Joves d'Unió de Pagesos,  demana que quan es faci referència a l’Aran, s’hi refereixi com a Consell General 

d’Aran.  

En Guille, president del CNJC, agraeix  es compromet a fer les modificacions.  

En Ferran Sueca, de l’ANJI,  agraeix la feina que s’està fent pel transport a Barcelona i l’àrea metropolitana. Ara bé, 

recorda que a comarques com el Baix Empordà no hi arriba ni el tren. Per aquest motiu pregunta si s’ha fet alguna cosa 

sobre mobilitat als territoris o es pretén fer en un futur.  

En Guille, president del CNJC, : Agraiex intervenció. Destaca que la voluntat és adquirir perspectiva territorial en tots els 

projectes i es treballarà perquè en el cas de les reivindicacions  en el transport també vagin en aquesta direcció.  

L’Àlex, secretari del CNJC, puntualitza que el fet que s’esmenti sovint l’Àrea Metropolitana de Barcelona o l’Autoritat del 

Transport Metropolità és perquè són òrgans amb competències a Barcelona i més enllà i per això troben pertinent fer 

incidència en aquests espais.  

En Guille, president del CNJC,  demana un aplaudiment per equip del secretariat pel conjunt de la feina feta.  

En Sergi, moderador de l’Assemblea, informa que es procedeix a fer la votació de l’informe de gestió i que aquest es 

votarà per majoria absoluta.  

Resultat de la votació de l’informe de gestió 

Quòrum: 22  

Vots en blanc:  0 

Vots en contra:  0 

Vots a favor: 22 

Queda aprovat l’informe de gestió per aclamació  amb 0  vots en blanc, 0 vots en contra i 22 vots a favor. 

6. Estat de comptes i balanç de situació provisional  

En Sergi, moderador de l’Assemblea, anuncia el punt i dóna la paraula a en Marià per explicar l’estat de comptes i el 

balanç de situació provisional.  

En Marià, secretari del CNJC, explica que enguany no s’ha pogut renovar la seu del Consell. Aprofita per a presentar les 

noves incorporacions de l’Equip Tècnic: L’Andrea, com a Gerenta, i en Txema, com a tècnic de creixement i suport 

associatiu. També explica que la Mar ha passat a ser tècnica de participació i associacionisme i en Martí, Director de 

Programes. Pel que fa a la resta de l’Equip Tècnic, l’Alícia seguirà essent tècnica administrativa, l’Oriol Sales, tècnic de 
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comunicació, en Gerard, tècnic d’emancipació i la Queralt tècnica d’Internacional i Drets Civils. També esmenta la 

Maite, personal de neteja. 

Amb relació a les despeses comenta que d’entre les despeses importants de l’any es troba la fusta de l’ascensor de la 

comunitat on es troba l’edifici del CNJC. La MEDUNI, no s’ha celebrat i, per tant, tampoc la despesa i l’ingrés que ha 

suposat això. El pressupost de l’equip de formadores s’ha esgotat quasi per complert i s’està valorant de dotar-lo per 

més pressupost. Les despeses del secretariat han estat menors.  

A destacar de la part d’ingressos, en Marià explica han rebut la subvenció de l’Institut Català de la Dona amb valor de 

7.000€, s’han rebut ingresos fruit de diverses col·laboracions com és el cas del projecte amb Oxfam i ODESC. 

Comenta que si es fa un cop d’ull al al balanç sembla que el CNJC tingui molts diners, però això es deu a un petit error 

de la gestió pressupostària de les obres, ja que la Generalitat va fer dos cops la transferència pel valor de les obres.  

Finalment, en Marià explica que és un estat de comptes provisional i que, per tant, no es votarà.  

En Sergi, moderador de l’assemblea, obre el torn al plenari per si algú vol fer alguna pregunta o aportació 

En Jaume, representant d’Acció Jove comenta que el gràfic que s’ha entregat a les entitats, les despeses mostren que 

les despeses d’activitats diverses és més petit que la part de reunions i conferències. Però en canvi si mires els 

números reals es veu que no hauria de ser així. Per tant, pregunta on està l’error.  

En Marià agraeix la intervenció i accepta que és un error del gràfic però que els números són els correctes.   

7. Fundació Triangle Jove 

En Sergi, moderador de l’AGO, presenta el punt i dona la paraula a en Guille, president del CNJC.  

En Guille, president del CNJC,  explica que el CNJC sempre ha tingut bona relació amb el Consell de la Joventut de 

València i les Illes Balears i que des de fa molts  anys es fa una trobada anuals amb aquests consells per fer xarxa i tractar 

alguna temàtica conjuntament. Després d’uns anys, es va decidir crear la Fundació Triangle Jove. amb l’objectiu de 

fomentar i reforçar de forma més concreta l’associacionisme Juvenil a aquests territoris. Comenta que actualment la 

Fundació es troba en una situació crítica degut a dos motius: D’una banda, la manca de participació del País Valencià 

els quals fa dos anys no van organitzar la Trobada del Triangle Jove amb totes les conseqüències que implica. D’altra 

banda, han identificat que la figura jurídica amb que s’ha configurat aquesta aliança -una fundació - ha viscut diverses 

modificacions legislatives els últims anys.  

Explica que a partir d’ara, la Fundació Triangle Jove, tal com la coneixem, ja no seguirà essent una Fundació i haurà de 

canviar la seva estructura. Tot i així, que la voluntat política del secretariat i de les patrones de les Illes és seguir amb el 

projecte d’alguna manera. Obre el torn de paraules per si algú vol fer alguna aportació o bé presentar algun dubte.  

La Laura Benseny, representant de MEG (Minyons Escoltes i Guies), expressa que des de la seva entitat estan força 

preocupades. Sobre la trobada del novembre, creuen que el fet que s’enviés la convocatòria de la trobada amb tant 
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poca antelació va dificultar l'assistència. També creuen que si es desfà al triangle jove, serà un cop molt fort per a 

l’Associacionisme Juvenil dels països catalans. Explica que des de MEG tenen el projecte quatre vents el qual treballen 

amb escoltes de les Illes Balears i del País Valencià ja que és una línea estratègica per a les entitats. Estan preocupades 

pel fet que el País Valencià deixi de participar i es pregunta perquè està passant això i, si des de Catalunya es pot fer 

alguna cosa més per evitar-ho. I des de MEG s’ofereixen a mediar si és necessari.  

En Guille, president del CNJC,  diu que comparteixen la preocupació. Insisteix que no volen trencar la relació, sinó tot el 

contrari: refer ponts. Exposa que des de l’entrada de les tres noves patrones del país Valencià van començar els 

conflictes. Van exigir transparència respecte als comptes de la Fundació i es va fer una sessió per fer traspàs. Després 

també s’han generat problemes perquè no han volgut participar de les reunions del patronat. També, arrel de la 

proposta del CNJC de reduir l’aportació a la Fundació, va generar malestar al Consell Valencià de la Joventut. L’actual 

secretariat creu que aquí hi ha una qüestió política de fons i és que el CVJ no vol formar part de la Fundació Triangle 

Jove i, per aquest motiu, sistematìcament intentar empitjorar les relacions entre els Consells. Convida a les entitats del 

CNJC a que, si tenen contactes amb entitats del país Valencià, que facin contacte amb elles perquè el CVJ participin 

del Consell. Aclareix que en general tenen molt bona relació amb les entitats i que és només amb al patronat amb qui 

han tingut una relació dificil.  

En Marià comenta que la Fundació s’ha de dissoldre però que com a plataforma dels tres consells igualment es pot fer 

una trobada. La idea és continuar amb col·laboració i cooperació dels darrers anys.  

La Laura, representant de MEG, agraeix les respostes. Comenta que sap greu el tema de la transparència. Comenta 

que properament com a Minyons es reuniran amb les presidències de l’Escoltisme de les Illes i del País Valencià i els hi 

traslladaran  la preocupació i urgència de la qüestió.  

En Guille, president del CNJC, proposa fer un 15 minuts de pausa i descans i recorda que tothom que marxi de la sala 

deixi la butlleta de votació a l’entrada.  

7. Presentació del Pla Estratègic 2022-24 

Es reprèn l’assemblea i en Guille repassa cada una de les entitats. Hi són les mateixes que a l’inici però també s’ha 

sumat Don Bosco.  A l’hora de començar hi ha un total de 23 entitats de ple dret al corrent de pagament, 1 entitats 

adherides, CJLL al no estar al corrent de pagament no computa com a entitat de ple dret.  

La Julia recorda, en primer lloc, que tot i que avui no hi sigui, en David Mas ha format part de l’elaboració del Pla Estratègic 

i del treball del últims mesos al CNJC. Tot seguit, amb relació al Pla Estratègic,  explica que el 2021 es va acabar el pla 

estratègic 2019-21. Per aquest motiu, el darrer any es va treballar en l’elaboració d’un pla estratègic començat a 

treballar al comitè executiu del Juny i presentar al comitè de novembre.  

Explica que El Pla estratègic conté 8 línies de treball que es volen  prioritzar per als propers anys i cada línia de treball 

conté objectius interns i externs. Fem aquest diferenciació d’objectius amb la voluntat que es pugui fer que cada línia 

de treball impacte sobre el CNJC i també generem transformació social. Posteriorment, dona pas al vídeo.  
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En Sergi, moderador de l’Assemblea,  obre el torn al plenari per si algú vol fer alguna pregunta o aportació. 

La moderació anuncia la votació del pla estratègic.  

Un cop feta la primera votació, la Laura de Minyons Escoltes i Guies comenta que el seu company era fora de la sala i 

no han pogut votar. En Marià, secretari del CNJC, proposa que la votació es torni a realitzar ja que la votació d’un Pla a 3 

anys vista és un moment molt important.  

En Sergi, moderador de l’assemblea, anuncia que es repeteix la votació.  

Resultat de la votació del Pla Estratègic 2022-24 

Quòrum: 23 

Vots en blanc: 0 

Vots en contra: 0 

Vots a favor: 23 

Queda aprovat el Pla Estratègic 2022-24 amb 0 vots en blanc, 0 vots en contra i 23 vots a favor. 

8. Presentació del Pla de treball 2022  

En Sergi, moderador de l’Assemblea,  dona la paraula a la Julia i en Marià per explicar el pla de treball. 

La Julia, secretaria del CNJC,  explica que aquests any s’han passat de 26 a 10 projectes. Això s’ha fet amb la voluntat 

de reduir la quantitat de projectes i fer-ne de més qualitat i amb més concreció. També s’ha pensat en la càrrega de 

feina de les persones tècniques. S’ha dut a terme un procés de priorització amb tres criteris: En primer lloc la 

continuïtat de projectes, en segon lloc la voluntat de les entitats i, finalment,  l’actualitat social i política. Explica que ara 

s’explicaran els diferents projectes:  

Pel que fa al projecte de Salut mental,  és un projecte que va neixer el 2015 i el seguim treballant. Aquest any es vol un 

estudi/radiografia sobre l’estat de la salut mental de les joves. També es continuarà fent incidència i formació a les 

entitats.  

En Marià, per al projecte d’habitatge, explica que es volen canviar la direcció del projecte. Ara es volen posar a l’abast 

coneixements per a la defensa llogatera. És a dir, generar eines i coneixements en relació als drets del lloguer de fàcil 

accés per a les persones joves.  

La Julia explica que pel que fa al projecte de Renda Bàsica Universal, recorda que el CNJC forma part del Consell 

Assessor de la prova del Pla Pilot de la RBU i és molt important perquè hi poden posar perspectiva jove. Explica que fan 

autocrítica perquè no hi ha un argumentari clar i compartit sobre el pla pilot i, per tant, no hi ha un argumentari 

compartit amb les entitats. També es vol fer xarxa amb altres entitats i fer incidència directa.  
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Pel que fa al protocol de violències masclistes, explica que s’està treballant per tenir un protocol per al Consell. 

Comenten que en tenen un quasi enllestit però que ara es vol treballar més a fons i que faci sentit a la realitat i valors 

del CNJC.  

Pel que fa al projecte de Drets sexuals i Reproductius,  l’any passat van començar a treballar el tema del dret a 

l’avortament a lleida i allargar-ho una mica amb entitats d’arreu del territori.  

En Marià, sobre el projecte de Llengua Catalana, explica que en l’actual situació d’emergència lingüística, volen establir 

aliances amb altres agents amb l’objectiu que es facin polítiques que fomentin l’ús del català. Alhora, reconèixer 

iniciatives comunitàries que avui dia ja estant promovent l’ús social del català entre les persones joves. També 

s’inclourà un premi en el marc dels premis de l’associacionisme juvenil.  

Sobre el projecte Reconnectem, explica que des de fa anys veuen la necessitat de connectar més amb allò que estant 

fent les entitats. Per això faran algunes accions per conèixer millor que estant fent les entitats.  

Sobre el projecte de Suport Associatiu, explica que es vol reforçar una de les potes claus del Consell: El suport a 

l’associacionisme juvenil. Es treballarà perquè en un futur hi hagi un servei que doni suport a l’associacionisme juvenil 

de tot el país.  

El projecte de Balanç Associatiu, projecte que s’emmarca en el projecte justícia climàtica. Projecte enfocat a que les 

entitats comptin amb una eina virtual per a avaluar el seu impacte a nivell social i ecològic. Aquest projecte es treballarà 

amb la XES, Xarxa d’Economia Social i Solidària.  

Finalment, del projecte d’educació en la participació, es treballarà per seguir fent incidència al departament 

d’Ensenyament per a que incorpori aquesta perspectiva al món educatiu.  

La Julia explica que alguns temes no es deixaran de treballar però que sí que es prioritzaran aquests.  

La Moderació obre el torn al plenari per si algú vol fer alguna pregunta o aportació 

En Ferran, representant de l’ANJI, pregunta si els volen fer cinc cèntims de l’estat dels drets sexuals i reproductius a 

Lleida.  

La Julia li respon que allà a Lleida han denunciat que no hi ha un accés a un dret tan bàsic com és l’avortament a l’escola 

pública.  

L’Alícia, representant d’Esplais Catalans,  diu que sobre el projecte de violències masclistes. Explica que Esplac han fet 

el protocol de violències discriminatòries. Proposa que que el projecte canvii de nom i no es centri només en violències 

masclistes. També reflexiona que al document es parla de heteropatriarcat i comenta que es parli de 

cisheteropatriarcat. 

La Julia agraeix la intervenció. Sobre que lo del cisheteropatriarcat ho intentaran aplicar el seu document. I sobre el pla 
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de violències d’esplac demana que els passin i els donin informació.  

En Txema, representant d’Escoltes Catalans, explica que des de la seva entitat celebren que s’hagi fet un pla de treball 

més sostenible. També,  lamenta que no hi hagi res de l’àmbit d’educatives ja que són una entitat clau del Consell. 

També volen ser part activa en el balanç social i demana que tingui perspectiva d’educatives. Escoltes Catalans troben 

a faltar que no es faci res per ASI i demana que no es deixi de treballar a nivell conjunt. 

La Julia recorda que per al proper pla de treball i li dóna la paraula a l’Àlex perquè respongui com a membre del 

secretariat.  

L’Àlex entén perfectament el que comenta en Txema. Si l’any vinent es volen recuperar temes endavant. I Pel que fa a 

la reflexió  de la XES igual, que sap que educatives hi serà. Creu que el CNJC no deixarà de treballar el tema de ASI però 

que al Pla de Treball no hi cabrà.  

La Julia comenta que si que es podrà incloure el terme de Cisheteropatriarcals als objectius del pla de treball.  

La Berta, representant del Consell de la Joventut de Terrassa, pregunta de quina manera s'inclourà la perspectiva de les 

joves amb diversitat funcional als projectes.  

En Marià, explica que es va debatre al pla de treball. Van pensar si fer projectes enfocats a un col·lectiu o ho fem en 

general. Han arribat a la idea és que s’incorpori la mirada interseccional en el sí del CNJC. No volen pla de treball amb 

objectius per un col·lectiu concret. Per això ho han inclós en les perspectives del pla estratègic. Així que lo de les 

capacitats diverses volen que sigui de la mateixa manera.  

En Ricard, de Joves Unió de Pagesos, pregunta  com s’encara en relació a l’habitatge en el món rural i  els habitatges 

lligats a explotació agrícola. Sobre el el projecte de Llengua Catalana, comenta que  L’occità també està minoritzat i no 

se'n parla al pla de treball. Pregunta si es farà res al respecte.  

En Guille, president del CNJC, explica en relació a habitatge que  es vol posar la mirada territorial en l’habitatge.  

En Marià, sobre el projecte de Llengua Catalana, explica que està d’acord amb el tema de l’occità però que en aquest 

pla de treball han prioritzat el treball del català ja que era una demanda molt clara de les entitats.  

La Julia explica que l’aportació en relació al protocol de violències masclistes, s’hauria de introduir via esmena.  

En Sergi, moderador de l’assemblea, anuncia la votació 

Resultat de l’esmena  “cisheteropatriarcals” 

Quòrum: 23 

Vots en blanc: 0  

Vots en contra: 0 
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Vots a favor: 23 

Queda aprovada l’esmena del Pla Estratègic amb 0 vots en blanc, 0 vots en contra i 23 vots a favor.  

En Sergi, moderador de l’assemblea, anuncia la votació del Pla de Treball 

Resultat de la votació del Pla de Treball 2022 

Quòrum: 23 

Vots en blanc: 0  

Vots en contra: 0 

Vots a favor: 23 

Queda aprovat el Pla Estratègic 2022-24 amb 0 vots en blanc, 0 vots en contra i 23 vots a favor. 

9. Presentació del Pressupost 2022  

En Sergi, moderador de l’AGO,  anuncia el punt i dóna la paraula a l’Ahmed 

L’Ahmed, secretari del CNJC,  explica que la part més rellevant de les despeses és per a pagar les treballadores. També 

hi ha despesa de béns i serveis que té a veure amb la contractació de proveïdores. En aquest capítol hi ha hagut una 

despesa important de la nova web l’Equip de formadores i facilitadores. Explica que 7500€ van a la part de Triangle 

Jove. També explica que hi ha uns 429.200€ que es dedicaran a les obres.  

Pel que fa als ingressos, bàsicament venen de la generalitat, el departament de drets socials. També esmenta les 

quotes de les entitats membres i la subvenció de l’institut català de les dones.  

En sergi, moderador, obre el torn al plenari per si algú vol fer alguna pregunta o aportació 

Laura Benseny (MEG) pregunta a que es dedica els diners que són per a altres institucions 

L’Andrea (Gerent) comenta que això està fet amb l’avantprojecte del pressupost i són previsions de futures 

col·laboracions amb altres entitats. Que està previst que sigui amb la Diputació de Barcelona i la Fundació Carulla 

bàsicament.  

En Sergi, moderador de l’assemblea, anuncia la votació.  

Resultat de la votació del Pressupost 2022 

Quòrum: 23 

Vots en blanc: 0  

Vots en contra: 0 

Vots a favor: 23 
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Queda aprovat el Pressupost 2022 amb 0 vots en blanc, 0 vots en contra i 23 vots a favor. Queda aprovat per 

unanimitat. 

10. Propostes de resolució  

En Sergi, moderador de l’assemblea, anuncia que hi ha 2  propostes de resolució presentades en temps i forma i 1 

proposta de resolució  d'urgència.  

Les propostes de resolució presentades en temps i forma són les següents: 

1. “Per una nova realitat del digna” 

2. “Posicionament sobre la vaga del 8M” 

La proposta de resolució d’urgència és:  

3. “La Pagesia diu prou”  

4. “En suport a les nostres companyes del Consell Nacional de Joventut d’Ucraïna” 

La Moderación explica la dinàmica que se seguirà per fer la presentació de les resolucions i les possibles esmenes:  

1. Les entitats o membres del secretariat que presenten la resolució pugen a l’escenari i la presentaran. 

2. Posteriorment s’obrirà un torn obert de paraules per debatre les propostes i fer esmenes. (5min. Les esmenes 

han de ser propostes clares, es dir, ha de dictar textualment com volen que quedi el text.  Indicant la línia a la que 

fan referencia. 

3. Es votaran les esmenes (½ +1) 

4. Es votarà la resolució amb les esmenes aprovades incorporades (⅔ part de les entitats amb dret a vot presents a 

l’AGO). 

S'inicia la presentació de resolucions: 

a) Proposta de resolució: "Per una nova realitat del treball digna” 

Moderació dóna la paraula a un membre d’acció jove, avalot o eina, que presenten la resolució  

En Jaume (acció jove) i l’Anna (Eina): Explica breument la resolució. Comenta Les noves tecnologies han transformat 

el treball i això ha provocat un augment de la precarietat. Sobretot a les persones joves. Això ha suposat majors 

beneficis per empreses. S’han creat empreses de delivery i tal que es basen en burlar garanties del dret laboral (no 

acomiadament, hores treballades, etc.). Això crea un risc i pot ser que s'expandeix en altres sectors. Com l’empresa 

d’enginyeria que oferia suport de psicologia per encàrrec que posava situació de falsos autònoms. Recalca que el 

teletreball no és perjudicial però que ha suposat riscos psicosocials importants. Deshumanització del treball i pèrdua 

espais d’intimitat. Cal que empreses garanteixin formació a treballadores que fan teleltreball. Això es relaciona amb el 

concepte de llibertat que està defensant el neoliberalisme en l'àmbit laboral. 
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S’obre torn d’esmenes 

En Sergi dona la paraula a la Julia, secretaria del CNJC per presentar una esmena. 

La Julia comentem que volen fer una esmena a la línea 66. Proposen que en comptes de posar “regular les noves 

realitats”, posar “Instar a les administracions competents per a regular les noves realitats del treball ”.  

En Jaume d’acció Jove diu que accepten l’esmena. Per tant, s’incorpora directament al text.  

En Sergi obre el torn d’esmenes de nou.  

En Ricard de Joves d'Unió de Pagesos comenta que volen fer una esmena a la línea 3. En comptes de dir que “les noves 

realitats són totes aquelles derivades de la tecnologia” dir “Una de les noves principals realitats del treball és , doncs, 

totes aquelles derivades de l’aplicació de la tecnologia en el món del treball. ”. Ja que no només hi ha teletreball degut a 

la tecnologia.  

En Jaume d’acció Jove diu que accepten l’esmena. Per tant, s’incorpora directament al text.  

En Ricard de Joves d'Unió de Pagesos, explica que des de la seva perspectiva de treballadors per compte propi,  a la 

línea 44, hi ha un paràgraf que es parla d’emprenedoria. Proposa que a l’acabar el paràgraf afegir: “I que podem complir 

els nostres somnis, creant la nostra empresa, essent autònoms, però obviant la manca de drets laborals que porta 

massa vegades a l’autoexplotació d’aquest col·lectiu.” 

En Jaume d’Acció Jove proposa que es voti l’esmena ja que no coincideix amb el que ha comentat en Ricard.  

Es procedeix a la votació de l’esmena amb majoria simple 

Resultat de la votació de l’Esmena 1 presentada per Joves Pagesos de la línea 44 

Quòrum: 22 

Vots en blanc: 11 

Vots a favor: 8 

Vots en contra: 5 

L’esmena queda aprovada per 11 vots en blanc, 8 vots a favor i 5 vots en contra. 

Es procedeix a la votació de la resolució amb l’esmena incorporada amb dos terços del quòrum 

Resultat de la votació de la resolució “Per una nova realitat del treball digna” 

Quòrum: 23 

Vots en blanc: 0 

Vots a favor: 23 
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Vots en contra: 0 

La resolució queda aprovada per unanimitat amb 23 vots a favors 

b) Proposta de resolució: " Posicionament sobre la vaga del 8M de 2022 ":  

En Sergi, moderador de l’Assemblea, dona la paraula a un membre de joves comunistes, que presenten la resolució. 

En Joan López de JCC explica que la idea de la resolució és que davant la vaga del 8M el CNJC es posicioni a favor 

d’aquesta vaga. Explica que el document fa una anàlisi socioeconòmica amb perspectiva de gènere i tot seguit 

anuncia els punts resolutius.  

S’obre torn d’esmenes 

La Nessa, membre del secretariat del CNJC, explica que volen esmenar el títol. Que en comptes que sigui 

“Posicionament sobre la vaga del 8M de 2022” sigui en genèric per tots els anys “Posicionament sobre la vaga del 8M”. 

D’altra banda, proposen eliminar les especificitats d’entra la línea 31 i 34. En tercer lloc, proposen que a la línea 11, hi diu 

“acabar amb la desigualtat entre homes i dones a la feina” i al seu lloc que hi hagi “acabar amb les desigualtats de 

gènere a l’àmbit laboral” per així evitar els binarismes.  

En Joan, de la JCC, explica que accepten l’esmena del títol i la del binarisme de la línea 11. Pel que fa a suprimir de la línea 

31 i 34, demanen que es voti.  

L’Alícia d’Esplais Catalans comenten que no es pot comparar ventres de lloguer i prostitució. Per tant demanen que no 

s’equipari i proposen treure aquest part.  

En Joan de la JCC accepta l’esmena.  

Per part de Joves Ecosocialistes, també creuen que cal eliminar de la línea 31 a 34.  

En Joan demana que es voti l’esmena.  

Es procedeix a la votació 

Resultat de la votació de l’Esmena 1: Eliminar paràgraf de la  línea 31-34 

Vots en blanc: 10 

Quòrum: 19  

Vots a favor: 2 

Vots en contra: 7  

Abstenció: 4 
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L’esmena queda rebutjada per 10 vots en blanc, 2 vots a favor i 7  vots en contra. Per tant, es manté aquest paràgraf 

amb les esmenes transaccionades prèviament.    

Es procedeix a la votació de la resolució 

Resultat de la votació de la resolució “Posicionament sobre la vaga del 8M” 

Quòrum: 21 

Vots en blanc: 0 

Vots a favor: 21 

Vots en contra: 0  

La resolució  queda aprovada  per 0 vots en blanc, 21 vots a favor i 0 vots en contra 

En aquest punt, es dóna la paraula a en Carlos Cañas  per tal que expliqui la seva candidatura d’entrada al secretariat 

que es votarà al punt 12. Explica que té moltes ganes d’entrar i espera aportar des educatives. 

S’atura l’assemblea per anar a votar 

Es reprèn l’assemblea i es torna a fer el recompte d’entitats. Ara mateix hi ha 21 entitats amb dret a vot.  

En Guille, president del CNJC, torna a repassar les entitats presents:  

- Acció Escolta de Catalunya 

- Acció Jove - Joves de CCOO Catalunya 

- Assemblea Nacional de Joves Independentistes de Catalunya 

- Associació d'Estudiants Progressistes (AEP) 

- Consell de Joves de Matadepera (CJM) 

- Consell de Joves de Terrassa (CJT) 

- Consell de la Joventut de Barcelona (CJB) 

- Consell Local de Joventut de Figueres (CLJF) 

- Consell Local de la Joventut de Lleida (CLJL) 

- Coordinació Catalana de Colònies, Casals i Clubs d'Esplai (CCCCCE) 

- Escoltes Catalans 

- Espai Jove de la Intersindical-Eina 

- Esplais Catalans, ESPLAC 

- Joventut Comunista de Catalunya (JCC) 

- Joventut Socialista de Catalunya (JSC) 

- Joves d'Esquerra Verda (JEV) - Joves Ecosocialistes 

- Jovent Republicà  

- Minyons Escoltes Guies de Catalunya (MEG) 
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- Secretariat de Joves La Salle Catalunya 

- Servei Civil Internacional - Catalunya (SCI) 

- Unió de Joves Pagesos 

- Joventut Multicultural Musulmana 

Entitats adherides: 

- Associació Diomira 

- Federació ECOM 

Un cop revisada la llista, en Guille anuncia que ara mateix el quòrum el conformen 21 entitats amb dret a vot.  

En Marià demana que consti en acta que tot l’àmbit de consells locals està present a l’AGO i el fa molt feliç. 

10. Propostes de resolució 

c) Proposta de resolució: " La Pagesia diu prou ": 

El Sergi, moderador de l’AGO, demana a Joves d’Unió Pagesos que presenti el motiu d’urgència durant la resolució.  

En Ricard de Joves d’Unió Pagesos explica que han fet assemblea general  del tot el sindicat aquesta setmana i que fins 

aleshores no s’ha concretat res a la seva entitat. Per això no els hi podien fer arribar abans.  

Es vota que la resolució es pugui debatre a l’assemblea 

Resultat de la votació de debatre la resolució “La Pagesia diu prou!” 

Quòrum: 21 

Vots en blanc: 21 

Vots a favor: 0 

Vots en contra: 0 

Queda aprovat que es debati la resolució per  unanimitat. 

La moderació dona la paraula a un membre de Joves Pagesos, que presenten la resolució.   

En Ricard presenta la resolució i explica els principals punts de l’esmena. Explica que el sector de la pagesia es troba al 

límit. El relleu generacional és molt dificil, la pagesia està molt envellida. Explica que la pagesia té moltes dificultats per 

poder vendre el seu producte d’acord amb els costos de producció i això dificulta la sostenibilitat de moltes empreses. 

Ha pujat molt el preu del gasoil i això també augmenta els costos de producció. Cal que l’impost al gasoil que fan servir 

sigui menor respecte l’actual. També cal una millora en les ajudes.  

S’obre torn d’esmenes 
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El Guille, membre del CNJC, comenta que volen fer una esmena a la línea 8 de la segona pàgina i substituir “Unió de 

Joves Pagesos” per “Consell Nacional de la Joventut”, ja que s’està aprovant la resolució en el marc del CNJC. 

En Ricard de Joves d’Unió de pagesos accepta l’esmena i es transacciona directament sobre el text.  

En Xavier Acció Jove proposa que es facin dues esmenes: La primera és una esmena de supressió a la línea 5 on 

esmenta els costos “mà d’obra assalariada”, ja que considera que això no és un cost a suprimir. Sinó que estem parlant 

de feines dignes i precàries.  

En Ricard de Joves d’Unió de Pagesos no comparteix la visió i, per tant, demana que l’esmena es voti. 

En Xavier d’Acció jove comenta que la segona esmena proposa que es suprimeixi la part de la línea 24 que diu 

“cotització social per la mà  d’obra adequada a les especialitats del sector” i en aquesta mateixa esmena també 

s'elimini la part que diu “eliminar les ITV periòdiques a la maquinària agrària;” 

En Ricard no comparteix l’esmena i per tant demani que es passi a votació.  

Es procedeix a la votació 

Resultat de la votació de l’Esmena 1 sobre la supressió a la línia 5.  

Quòrum: 20 

Abstenció: 1 

Vots en blanc: 5 

Vots a favor: 7 

Vots en contra: 8 

L’esmena queda rebutjada amb 10 vots en contra, 4 vots a favor i 8 vots en blanc.  

Resultat de la votació de l’Esmena 2 

Quòrum: 20 

Abstenció: 1 

Vots en blanc: 7 

Vots a favor: 7 

Vots en contra: 6 

L’esmena queda aprovada per 7 vots a favor, 7 en blanc i 6 en contra.  

Es procedeix a la votació de la resolució amb les esmenes incorporades 

Resultat de la votació de la resolució “La Pagesia diu prou” 
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Quòrum: 21 

Vots en blanc:1  

Vots a favor: 22 

Vots en contra: 0 

La resolució queda aprovada amb 1 vot en blanc, 0 vots en contra i 22 vots a favor.  

d) Proposta de resolució: " En suport de les companyes del Consell de la Joventut de Ucraïna ":  

En Sergi, moderador de l’AGO, explica que en primer lloc caldrà votar si la resolució és suficientment urgent perquè es 

debati i voti a l’assemblea. Dona la paraula a un membre del secretariat per a que expliqui els motius que els han portat 

a presentar la resolució.  

La Nessa Molina, membre del secretariat, explica que van presentar la resolució ahir a la nit. Explica que just fa dos dies 

es van reunir amb les membres del secretariat del consell de la joventut de Ucraïna i que la resolució inclou les 

demandes que els van fer arribar i que volen que s’articulin a nivell internacional.  

En primer lloc, es vota que la resolució es pugui debatre a l’assemblea 

Resultat de la votació de debatre la resolució “Consell de la Joventut de Ucraïna” 

Quòrum: 22 

Vots en blanc: 0 

Vots a favor: 0 

Vots en contra: 0  

S’aprova per unanimitat que la resolució es pugui debatre.  

La Nessa presenta la resolució i explica els principals punts. Explica que després dels fets que van passar a la matinada 

del 24 de febrer. Des del secretariat veuen oportú que el CNJC es posicioni sobre aquest afer. En una reunió informal 

els van demanar al Consell de Joventut d’Europa i del món que defensin les demandes incloses a la resolució arreu. Tot 

seguit llegeix els punts resolutius de la resolució.  

S’obre torn de presentació d’esmenes 

En Josep Maria Tirapu, de Jovent Republicà, explica que des de la seva organització volen afegir un punt per a donar 

context. Per tant, proposen que després del punt resoltiu de “Instem”. S’hi afegeixi un altre punt que digui:  

“ADVOQUEM per un sistema de relacions internacionals basat en la pau i el dret a l’autodeterminació dels pobles, que 

no estigui marcat pels interessos expansionistes de l’OTAN, EEUU i Russia”1 

                                                
1 Esmena 1 
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La Nessa, secretaria del CNJC, respont comentant que per part del secretariat han acordat que la posició envers les 

esmenes que es facin serà que totes es passin per votació i així seran les entitats qui decideixen si s’inclouen o no al 

text.  

La Laura Benseny, de MEG, comenta que cal una resolució sobre aquest tema. Diu que segons Sav The Children 7 

milions de menors estan ferits per aquesta guerra i els preocupa. Però proposen que es suprimeixi  la part que proposa 

que les institucions del país duguin a terme sancions contra Russia ja que l’administració catalana no té competències 

per a fer-ho. Creuen que més endavant es pot tenir un debat més calmat. En conclusió proposa que la línea 54 es 

quedi en “ADVOQUEM l’adopció de mesures que facilitin la continuació dels estudis de les joves ucraïneses i 

l’acolliment de refugiades i demandants d’asil.”2 

En Joan Lopez de JCC proposen una esmena de supressió de la línea 323. Concretament on diu “Per últim, fan una crida 

a la població de la Unió Europea (UE) per treballar de manera conjunta en un full de ruta per dur a terme una integració 

d’Ucraïna a la UE.” Ja que creuen que la solució a la guerra no passa per aquí i que pot suposar molts conflictes en un 

futur.  

En Guille Chirino, comenta que les companyes que han estat fent de secretaria han de marxar per motius personals i 

els demanen que si algú pot cobrir el rol de secretaria. L’Alícia Antolin, d’Esplais Catalans, s’ofereix per a fer de secretaria 

i puja a l’escenari.  

La Nessa recorda que en la redacció es manifesta el que van demanar les companyes Ucraineses. La voluntat és que 

en aquesta part hi hagi certes aportacions que es van fer a la reunió 

La Marta, presidenta del SCI, exposa el que fan a la seva entitat. Celebrem que es faci aquesta resolució. Entenen 

l’esforç que ha suposat fer-ho amb aquests tempos. Recorda que des l’SCI han participat a un GT de la Fede.cat. Volen 

fer una esmena enfocada a que el CNJC sigui part activa de la plataforma catalana en suport d’aturar la Guerra 

d'Ucraïna. Per això als punts resolutius, proposen un punt final que digui:  “ENS SUMEM a la plataforma aturem la guerra 

creada per organitzar la mobilització coordinada per les diferents entitats catalanes que rebutgen el conflicte bèl·lic.”4 

En Pol, del Consell de la Joventut de Matadepera, considera que a la línea 44 creu que també és important que 

s’esmenti el “principi de lliure determinació dels pobles”5 ja que consideren que els altres principis esmentats es 

podrien donar amb la figura d’un dictador i això vulnera els principis democràtics de tota societat. També presenten 

una esmena, afegirien just després “fins i tot, dins dels diferents territoris que hi ha a Ucraïna”6. També recorda que 

sobre les sancions, cal tenir en compte que sovint afecten més a la població que els governants. Per tant, aposta 

                                                
2 Esmena 2 
3 Esmena 3 
4 Esmena 4 
5 Esmena 5 
6 Esmena 6 
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perquè a la línea 54, si l’esmena de MEG no s’aprova, que hi digui “sense que perjudiquin especialment a la població 

civil.”7 

La Nessa recorda que no saben si jurídicament es pot aplicar el principi de lliure determinació dels pobles en el cas 

d’Ucraïna pel tipus de conflicte que hi ha ja que no es tracta d’un territori colonitzat.  

En Pol, del Consell de la Joventut de Matadepera no comparteixen la posició que li ha exposat la Nessa.  

En Ricard, d’Unió de Joves Pagesos, veu que és un text amb una posició molt occidental. Proposa que perquè no sigui 

així, a la línea 32 es suprimeixi “de Putin”8 . 

Es procedeix a la votació 

Resultat de la votació de l’Esmena 1 - Presentada per Jovent Republicà  

Abstenció: 0 

Quòrum: 18 

Vots en blanc: 0  

Vots a favor: 18 

Vots en contra: 0 

L’esmena s’aprova per unanimitat. 

Resultat de la votació de l’Esmena 2 - Presentada per MEG 

Quòrum: 18 

Vots en blanc: 0 

Vots a favor: 16 

Vots en contra: 2 

S’aprova  l’esmena amb 16 a favor, 2 en contra, un en blanc. 

Resultat de la votació de l’Esmena 3- Presentada per JCC 

Quòrum: 18 

Vots en blanc: 1 

Vots a favor: 8 

Vots en contra: 9 

                                                
7 Esmena 7 
8 Esmena 8 
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Es rebutja l’esmena amb 9 vots en contra, 8 vots a favor i 1 vot en blanc 

Resultat de la votació de l’Esmena 4 presentada per SCI 

Quòrum: 18 

Vots en blanc: 0 

Vots a favor: 18 

Vots en contra: 0 

L’esmena s’aprova per unanimitat. 

Resultat de la votació de l’Esmena 5 presentada per Consell de Joventut de Matadepera.  

Quòrum: 18 

Vots en blanc: 4 

Vots a favor:  14  

Vots en contra: 0 

L’esmena s’aprova amb 14 vots a favor, 4 vots en blanc i cap en contra. 

Resultat de la votació de l’Esmena 6 presenta per Consell de Joventut de Matadepera.  

Quòrum: 18 

Vots en blanc: 6 

Vots a favor: 10 

Vots en contra: 2 

L’esmena queda aprovada amb 6 vots en blanc, 2 en contra i 10 vots a favor.  

En aquest punt, en Sergi, moderador de l’Assemblea comenta que l’esmena 7 presentada pel Consell de Joventut de 

Matadepera ja no té sentit perquè s’ha aprovat l’esmena proposada per Minyons Escoltes i Guies que proposava 

suprimir el text que volien esmenar.  

Resultat de la votació de l’Esmena 8 presentada per Joves d’Unió de Pagesos 

Quòrum: 18 

Vots en blanc: 1 

Vots a favor: 15 

Vots en contra: 2 

L’esmena queda aprovada amb 15 vots a favor, 2 en contra, i un vot en blanc.  

Es procedeix a la votació de la resolució amb les esmenes incorporades 
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Resultat de la votació de la resolució “Consell de la Joventut de Ucraïna” 

Abstenció: 1 

Quòrum: 17 

Vots en blanc: 0 

Vots a favor: 17 

Vots en contra: 1 

L’esmena queda aprovada 17 a favor, un vot en contra i cap vot en blanc. 

La Julia, membre del secretariat, dona la benvinguda a l’Àlex Sastre, director general de joventut, a la Directora de 

l’Agència Catalana de Joventut, Núria Ramon, al diputat del Parlament de Catalunya, Pau Morales, a la regidora de 

mobilitat pública de Girona Marta Sare, a la regidora de Joventut, Anabel Moya, i a l’alcaldessa de Girona, Marta 

Madrenas.  

11. Entrada de noves entitats membre 

En Sergi, moderador de l’assemblea,  anuncia el punt  i li passa la paraula a en Guille. 

El guille diu que finalment no ha entrat cap entitat i aquest punt cau.  

12. Elecció de membres del secretariat  

En Sergi, moderador de l’AGO, anuncia el punt i explica  que entre la documentació enviada hi ha el quadre de vacants 

del CNJC.   

En Guille, president del CNJC, anuncia que segons ha comunicat el secretariat hi ha 7 vacants. Anuncia que membres 

que Marià, Àlex i Guille marxen del secretariat en aquesta AGO. 

En Sergi,  anuncia que s’ha presentat per entrar al secretariat  en Carlos de MEG i ara la Laura Benseny li presenta la 

candidatura.  

La Laura explica que minyons ha treballat molt per tenir algú ja que creuen molt en el CNJC. h. Des de Minyons s’ha 

treballat consistentment en treballar perquè una persona pugui entrar al CNJC, podent-lo enfortir des de les entitats 

de base. Creuen que ho farà molt bé. 

En Sergi, moderador de l’AGO,  obre el torn de paraules per si algú vol fer una intervenció 

En Sergi, moderador de l’AGO,  anuncia que s’ha presentat per entrar al secretariat la Rosa Moles d’Esplais Catalans i li 

dona la paraula perquè es presenti.  

La Rosa Moles d’Esplais Catalans explica que ve de l’esplai GEPS del costat de manresa. Ha estat implicada a Esplac i 

vol estar al CNJC per seguir explorant el mon associatiu i teixir xarxa.  
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En Sergi  obre el torn de paraules per si algú vol fer una intervenció 

En Sergi  anuncia que la Julia Rosanna, es postula per a continuar al secretariat i per això cal que l’assemblea la torni a 

votar. Li  dóna la paraula perquè presenti la seva candidatura. 

La Julia, membre d’Acció Jove,  explica que després de dos anys continua motivada per la feina del CNJC. Que és molta 

feina però que creu que en aquests dos anys ha vist com l’associacionisme és capaç de canviar coses. Realment es 

pot demostrar que nosaltres hi som i hi volem ser. Dos anys marcats per la pandèmia per que demostra que ens 

podem adaptar i fer molta feina. Demana el vot 

En Sergi, moderador de l’AGO  obre el torn de paraules per si algú vol fer una intervenció. Tot seguit  dóna pas a la votació 

per les noves membre del Secretariat. Recorda que el mandat és de l’entitat i per tant s’elegeix fins a l'assemblea 

General Ordinària de 2024, dos anys en total. 

En sergi, demana que es col·loqui l’urna davant la mesa, que no es deixi entrar ni sortir del plenari mentre durin les 

votacions, recorda que les votacions de persones són secretes i que només es pot votar SÍ (marcar la creu)  i en blanc 

(no marcar-la), la moderadora demana 2 voluntaris de 2 entitats (adherides o ple dret amb dos representants i que no 

siguin de  les entitats que presenten candidatura) per a fer el recompte. 

Resultat de la votació de Carlos Cañas 

Quòrum: 19 

Vots en blanc: 2 

Vots a favor: 17 

Vots en contra: 0 

L’entrada al secretariat de Carlos Cañas queda aprovada per 2  vots en blanc, 17 vots a favor i 0 vots en contra 

Resultat de la votació de Rosa Moles 

Quòrum: 19 

Vots en blanc: 2 

Vots a favor: 17 

Vots en contra: 0 

L’entrada al secretariat de Rosa Moles queda aprovada per 2  vots en blanc, 17 vots a favor i 0 vots en contra 

Resultat de la votació de Julia Rosanna Sanchez 

Quòrum: 19 

Vots en blanc: 0 

Vots a favor: 19 
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Vots en contra: 0 

La candidatura de Julia Rosanna queda aprovada per 0 vots en blanc, 19 vots a favor i 0 vots en contra 

En Sergi, moderador de l’AGO, anuncia els resultats a l'assemblea i felicita l’entrada. Esmenta que segons l’article 15.4 

de les normes de funcionament intern, disposa que una vegada elegits els membres del secretariat aquest es reuneix 

per tal de fer el repartiment de càrrecs i una vegada consensuada la decisió s’ha de comunicar a l'assemblea. 

La Julia anuncia que el nou equip de presidència el conformarà l’Ahmed com a vicepresident primer, la Rosa Moles 

com a vicepresidenta segona, i ella mateixa com a Presidenta. Agraeix la feina i aportacions fetes per a totes les 

membres del CNJC. Tot seguit, comenta que comença amb il·lusió aquesta etapa i que tenen grans reptes per 

endavant com ho és la incidència a la Llei de Foment de l’Associacionisme i el Ple Monogràfic de Joventut que se 

celebrarà al maig.  

La Julia, presidenta de l’AGO, proposa fer una pausa a l’AGO, per tal que l’Alcaldessa Marta Madrenas dirigeixi unes 

paraules a l’assemblea.  

La Marta Madrenas està d’acord en la necessitat de fer un ple monogràfic de joventut i creu que cal fer-lo més aviat 

possible. Dona la benvinguda a la ciutat de girona a les entitats . Confia en la participació juvenil i les entitats perquè 

aporti tot el coneixement a les institucions que governen el país. Creu que estaria bé que hi haguessin més persones 

joves als espais de presa de decisió. Comenta que sempre ha  defensar els equips mixtos en termes de gènere i 

joventut. Li ha agradat estar sentint debats en relació a Ucraïna i de les joves pageses. Sobre ucraïna, no és la primera 

guerra però sempre impacta. Explica que té un pare que va viure la guerra i que de petit ho va passar malament. Ara 

està passant coses similars i que per sobre de tot, estan els drets i les llibertats de les persones. I els drets dels pobles a 

viure en llibertat i en pau. Vol que ara junts ens conjurem per aturar aquestes condicions bèl·liques.No podrem tenir 

vida digna si no tenim pau al les nostres vides. Agraeix la feina feta als secres que marxen i dona ànims als que ara 

encaren aquest any. 

13. Elecció de membres del EAE  

En Sergi, moderador de l’AGO, anuncia que no s’ha presentat cap candidatura i, per tant, el punt cau.  

14. Torn obert de Paraules  

En Sergi, moderador de l’AGO, obre el torn de paraules per si algú vol fer una aportació.  

En Pau, representant d’Esplais Catalans,  creu que és estrany que en les resolucions que no són d’urgència, les entitats 

no puguin tenir les esmenes abans. D’aquesta manera, la decisió sobre que votar en una esmena recau unicament 

sobre el representant de l’entitat. Agraïria que hi hagi un període d’esmenes i es tanqui uns dies abans i així les entitats 

poden treballar les esmenes col·lectivament. 
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La Julia, membre del secretariat del CNJC, recull l’aportació i comenta que miraran d’incorporar-ho de cara a l’any que 

ve.  La Julia puntualitza que finalment no hi haurà una vicepresidència segona.  

En Guille Chirino, ex-secretari del CNJC, demana un aplaudiment per al moderador i demana que baixin tant ell com la 

secretaria.  

15. Acte Públic  

La Julia agraeix l’assistència de les entitats i les representants que han vingut. Ara li agradaria escoltar les representants 

que han vingut. Demana que siguin intervencions breus 

La Núria Ramon, directora de l’Agència Catalana de Joventut, explica que és una hora crítica i mirarà de ser breu. Per 

ella és interessant aquest moment. Espera no superar el temps. Fa 10 anys va entrar al CNJC i fa 6 anys es va acomiadar. 

Ho va viure com a experiència de creixement personal. Contenta de retrobar-nos avui. Creu que el cnjc té una vessant 

d’incidència política amb els grups parlamentaris, DGJ i ACJ i és de rebut reconèixer la feina i el moviment associatiu. 

La pandèmia ha actuat en clau global i local. Posa de relleu que la xarxa d’albergs joves de Catalunya està al servei de 

l’acollida de persones provinents d’Ucraïna. Creu que esdeveniments com el Congrés de la Joventut de Catalunya, el 

PNJCat, i el Ple Monogràfic aniran molt bé pel país i les persones joves. Agraeix la feina feta a les secretariat sortint i 

encara dona sorts i encerts al nou equip.  

L’Àlex Sastre, Director General de Joventut,  saluda a les entitats entrants  i a les autoritats entrants. felicita a les 

persones que entren al secretariat i  agraeix la feina a les que marxen, sobretot a en Marià i en Guille amb qui ha 

compartit més espais de treball en el marc de la preparació del Congrés de la Joventut de Catalunya. Explica que el 

CNJC té compromís en varies vessants. Durant la pandèmia les joves no eren vulnerables al virus però si que ho han 

estat a les conseqüències de la pandèmia. Assumeix que a vegades de l’administració a vegades ha oblidat el jovent. 

Apunta que tot i així les joves han liderat debats del pais com debats en relació al gènere, però també de lluita contra el 

canvi climàtic. També veu que ara hauran de liderar un debat de cultura de pau. Agraeix aquest paper de les joves. 

També remarca el paper que té el CNJC en el paper de construcció de polítiques de joventut del país. Ara estem en 

moment de construcció del pla nacional de la joventut de Catalunya. Això només serà amb la governança compartida 

de les persones del CNJC i les persones joves. Aprofita per convidar a les entitats presents a que vinguin al congrés i hi 

participin. Altres vegades el CNJC l’ha liderat. Des del govern, creuen que les polítiques de joventut perden el sentit si no 

es fan de forma compartida. Si no és així,  s’acabaran fent polítiques de boomers.  

16. Cloenda 

La Julia, presidenta del CNJC,  agraeix els discursos i les paraules que han fet arribar. Agraeix la feina a les secretaries que 

han marxat, i els hi dona la paraula. 

L’Àlex Fajardo, ex membre del secretariat,  s’acomiada tot complint els seus dos anys de mandat. Considera que han 

estat dos anys intensos però profitosos. Agraeix a l’equip tècnic, la paciència  que sempre ha tingut i a l’equip del secre 

per l’acompanyament constant que ha sentit. Considera que s'estan prioritzant processos i no resultats i això és molt 
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important. Agraeix els moments de feina i cohesió que han tingut. Menciona especialment al David, amb qui ha teixit 

una amistat especial, i espera que li estigui anant molt bé. Fa una menció especial també a Esplac i a les entitats 

educatives, per portar un món nou i especial als seus cors. 

El Marià, ex secretari del CNJC, reconeix la feina  a la Núria Cabiscol i li agraeix que l’animés a participar al secretariat del 

CNJC. Lamenta la dificultat de crear més consells locals, i que l’àmbit es trobi desert. Agraeix al Consell de la Joventut 

de Figueres, l'oportunitat de poder formar part del secretariat. També parla de la seva entitat de base, A Mossegades, 

grup de teatre que li ha donat més aprenentatges i alegries. Van ser un grup d’amics amb aficions compartides i que 

van tenir moltes dificultats per tirar endavant. Malgrat tot, han aconseguit tot el que volien. Agraeix que dues membres 

de A Mossegades siguin aquí. L’aprenentatge del CNJC se l’emporta a una motxilla i va a l’Associació d’Actors i Directors 

de Teatre on vol volcar els aprenentatges que te.  

El Guille, ex-president del CNJC, reconeix els seus inicis a la PAH que va ser la seva porta al món associatiu i els valors del 

mateix, que són compartir lluites, victòries i sentir-se estimades i recolzades. Denuncia la situació crítica de les joves, 

per la normalització de la societat de tots els elements de malestar de les joves: precarització, salut mental, etc. 

Reconeix i agraeix la feina dels dos equips, tant del tècnic com del secretariat. Creu que la Julia ho farà molt bé com a 

nova presidenta i ho farà molt bé amb les noves secretaries que entren.  

La Julia, presidenta del CNJC, adreça un discurs a l’AGO tot recordant que avui dia hi ha 7000 joves a l’atur i que en les 

dones l’atur és pitjor. També recorda la baixa taxa d’emancipació (18,2%) i l’augment de problemes de salut mental de 

les joves, cosa que demana major serveis públics d’atenció i prevenció. També reivindica la necessitat de més locals 

dignes per a agrupaments i esplais. Reivindica que les joves van ser claus en la pandèmia en les xarxes de suport de 

pobles i barris. Veu que cal que es facin canvis estructurals per tal que les joves tinguin projectes de vida digna. Creu 

que el CNJC, ha de ser aliada de les institucions però alhora no callar-se i traslladar tota la veu, tota la realitat. El Consell 

és fort perquè posa la col·lectivitat per davant la individualitat, ja que la diferència és al si del CNJC. Vol que les entitats, 

que son la raó de ser del Consell, s’impliquin i treballem conjuntament. Reconeix a l’Equip tècnic, tota la feina feta 

durant l’any i durant l’AGO: sempre propositives i adaptant-se a les necessitats de l’equip del secretariat. Esmenta els 

seus noms i demana un fort aplaudiment a totes. També agraeix la feina de les persones amb qui ha compartit el 

secretariat des que va arribar.  

Demana que pugi en Marià. Explica que ha après molt amb ell i d’ell és un exemple de companyerisme i coherència. 

Diu paraules que el fan pensar en ell: saviesa, riure, empordà i compromís. Tot seguit demana que l’Àlex pugi i li agraeix 

la feina feta. Diu que li sap greu que no renovi ja que és una persona molt coherent, que respecta els seus principis, 

també mostra orgull de Baix Llobregat cosa que ha aportat molt a l’Equip. També diu que és una persona molt sincera.  

Finalment, demana que pugi en Guille. Explica que són amics des de fa molt i que al seu costat ha estat un plaer treballar 

amb ell. Explica que per ella el guille és estratègia, companyerisme, cures, alfajores, pizza i creativitat.  

Finalment dóna per tancada l’Assemblea General Ordinària del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya. 

 


