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El Consell Nacional de la Joventut de Catalunya (CNJC), com a plataforma que
aglutina les principals organitzacions juvenils del país des de 1979, sempre ha estat
un agent clau en la promoció i en el reconeixement de l’associacionisme juvenil, en
la participació organitzada i, per tant, en l’aprofundiment democràtic del nostre
país. El Consell ha defensat i treballat per una societat més democràtica, a partir
d’una ciutadania crítica i activa des de les edats més joves.
És per la promoció i defensa d'aquest associacionisme juvenil, que sempre s'han
defensat les línies de suport econòmic de les administracions públiques catalanes a
les diferents entitats de Catalunya, model de suport que ha d’empoderar les
associacions i facilitar-los la tasca quotidiana.
Els darrers anys, arrel de la greu crisi econòmica que estem vivint i s'està fent cada
cop més difícil la supervivència de les associacions. Un dels principals motius és el
model de suport actual basat en subvencions o convenis anuals, enlloc d'altres
fórmules que podrien generar estabilitat pressupostària a les associacions. D'altra
banda, els problemes financers acaben influint de manera negativa en l'execució de
projectes associatius plenament viables si es garanteixen els acords i compromisos
adquirits.
És per això, que des del CNJC demanem que:


Es vetlli pel bon ús dels recursos públics que les administracions públiques
destinen a l'associacionisme sempre i quan aquest control no es faci només
a posteriori i amb excés de burocràcia. nstem a fer una coordinaci durant
tot l an entre la eneralitat i les entitats més estable que una mem ria a
finals d an . na coordinaci on el coneixement de l’activitat de les entitats
es doni no només per la demanda de factures sinó també pel contacte
directe (visites, entrevistes).



La Generalitat i d'altres administracions facin una veritable aposta per la
vertebració de l'associacionisme i, per tant, donin suport a les federacions,
consells, coordinadores i recolzin i facilitin la creació de federacions
d'entitats.



S'avanci cap a un model estable en les relacions econòmiques entre les
associacions i les administracions públiques tendint cap als convenis
plurianuals.



Es treballi per solucionar aquelles disfuncions administratives que fan del
procés de justificació un procés feixuc i difícil, buscant sempre la màxima
transparència en l'ús de recursos públics.

