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Des del CNJC volem expressar la nostra preocupació en relació a la convocatòria
d’Ajuts a les associacions de persones estudiants universitàries per al curs 2011-2012
donat el canvi de direcció que ha pres l’objecte de la subvenció. Un cop més, el CNJC
ens veiem obligats a interpel·lar l’administració per qüestions de convocatòries de
subvencions com ja vam fer l’any passat. Creiem que el canvi en les bases d’aquesta
subvenció afecten a una part del teixit associatiu de Catalunya, concretament al dels
col·lectius de persones estudiants universitàries i que posa dificultats importants al
desenvolupament de la seva activitat.
L’objecte de la convocatòria en els darrers cinc anys, com a mínim, havia estat “donar

suport a les activitats que potencien l'associacionisme juvenil en l'àmbit universitari,
com també a les activitats de caire científic i formatiu organitzades per associacions
d'estudiants universitaris de Catalunya” i la convocatòria d’enguany ha canviat
radicalment el seu objecte per passar a ser: “donar suport a les activitats que
potencien la internacionalització de l’associacionisme juvenil en l’àmbit universitari. En
el marc d’aquesta convocatòria s’entenen com a activitats que potencien la
internacionalització aquelles activitats de caire internacional organitzades des de les
associacions de persones estudiants universitàries de Catalunya i també la participació
d’aquestes en activitats internacionals fora de l’Estat espanyol” deixant excloses totes
“les activitats que tinguin finalitat política, gremial o sindical, les que tinguin finalitats
esportives o lucratives i les activitats consistents en viatges turístics”.
En aquest sentit, volem manifestar que aquest canvi, no justificable des del punt de
vista de les dificultats econòmiques que passa l’administració pública, posa en perill la
tasca que desenvolupen la majoria d’associacions de persones estudiants ja que aquest
ajut és una de les principals vies de finançament de les activitats que organitzen.
En aquest sentit continuem defensant que cal donar suport a l’associacionisme juvenil i
en aquest cas concret, el que desenvolupa la seva activitat en l’àmbit universitari per
tal de reforçar la cohesió social i aconseguir una societat civil més forta i implicada en
els afers col·lectius i democràtics. És per aquest motiu que des del Consell Nacional de
la Joventut de Catalunya esperem que des de l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i
de Recerca es tinguin en compte les consideracions que fem referents a aquesta
convocatòria de subvencions per a entitats juvenils.
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