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Els Consells Locals de Joventut (CLJ) són l’espai de trobada i coordinació de les entitats
juvenils d’una ciutat o vila i són la clau per enfortir l’associacionisme, ja que actuen des
de la proximitat del territori aconseguint visibilitzar i potenciar la tasca de les entitats
juvenils del municipi. Aquests espais són una escola de ciutadania que parteixen de la
participació dels i les joves com a mecanisme d’empoderament del propi jovent i
d’aprofundiment democràtic.
El Consell Nacional de la Joventut de Catalunya (CNJC) ha apostat des d’un bon
principi per la creació de Consells Locals de Joventut. Hem estat alerta a les
oportunitats de crear nous CLJ i ens hem implicat amb determinació per tal que els
diferents processos arribessin a bon port. Alhora, també hem estat al costat de tots els
CLJ del país, procurant sempre que treballessin en xarxa convençuts que és la millor
estratègia per tenir un territori més fort i cohesionat.
Tot i així, la realitat que s’observa a la Xarxa de Consells Locals de Joventut és que
encara queda un llarg camí per recórrer. La Xarxa ha anat creixent a poc a poc en els
darrers anys i, actualment, compta amb deu CLJ que treballen plegats al Principat.
Hem d’aconseguir marcar un punt d’inflexió, cal poder comptar amb una xarxa molt
més amplia i només ho podrem aconseguir amb la implicació de totes les entitats i amb
el suport de les institucions.
Per això, les entitats del CNJC ens comprometem a:
 Implicar-nos, sempre que sigui possible, en els nuclis locals on estiguem
presents en la tasca de creació i consolidació dels Consells Locals de Joventut.
 Reivindicar, d’una banda, el suport de les administracions a les iniciatives de
creació de Consells Locals de Joventut, i de l’altra, que aquestes donin suport i
reconeguin la tasca dels CLJ ja existents i els ajudin en el seu dia a dia.
 Seguir apostant per la vertebració de la Xarxa de Consells Locals de Joventut a
nivell dels tres territoris del Triangle Jove.
A més, com a referents del moviment associatiu juvenil i conscients que el projecte
territorial ha de ser una de les prioritats centrals del CNJC:
 Instem a la Generalitat de Catalunya a dotar dels recursos suficients al CNJC
per tal que pugui recuperar els/les tècnics/ques territorials que tenia a les
demarcacions, garantint així la viabilitat del projecte territorial.
 Instem els ajuntaments a reconèixer el CLJ com a interlocutors referents del
jovent, i facilitar-los la feina dotant-los dels recursos necessaris pel seu
desenvolupament.
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