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RESOLUCIÓ SOBRE EL PLA NACIONAL DE JOVENTUT DE CATALUNYA
XXXI AGO - Badalona, 28 i 29 de març de 2009
El Pla Nacional de Joventut de Catalunya 2000-2010 (PNJC) va sorgir de la demanda de les
entitats membres del CNJC i això va implicar que aquestes tinguessin una important implicació en
el seu disseny, esdevenint el marc de referència de les polítiques de joventut a Catalunya.
Posteriorment, amb l’objectiu de desenvolupar el Pla, es van elaborar tres documents més que
havien de ser els seus eixos de desplegament: el Projecte Govern, el Projecte Territori i el Projecte
Jove.
El Projecte Jove, aprovat el 2003, es va plantejar amb una doble finalitat: per una banda, fomentar
la participació de la gent jove en el disseny de les polítiques de joventut dutes a terme per les
institucions públiques catalanes; per l’altra, donar la màxima visibilitat i reconeixement a l’acció
desenvolupada en matèria de joventut pel teixit social juvenil. Per aquest motiu pretenia incloure
totes les actuacions en matèria de joventut fetes pel teixit social juvenil català.
L’any 2005 es va dur a terme una revisió del PNJC que va servir per posar l’èmfasi en les dues
grans línies d’actuació de les polítiques de joventut: l’emancipació i la participació juvenils. Malgrat
tot, la revisió en cap moment va entrar a avaluar els elements més operatius i de resultats del Pla.
Han mancat indicadors tangibles i ha mancat retre comptes per part del Govern sobre la utilitat del
Pla Nacional.
Aquest fet deixa palès que el PNJC no s’ha visualitzat com un instrument, sinó que molt sovint ha
estat una finalitat en sí mateix, és a dir, només ha servit per marcar els objectius, el discurs oficial,
però no les estratègies operatives per dur-les a terme ni la interacció derivada amb la societat.
Com a document de planificació, ha presentat elements innovadors com la transversalitat
interdepartamental, el treball interinstitucional o el paper destacat que s’ha donat al Consell
Nacional de la Joventut. A la pràctica, quan parlem de programes i polítiques en concret encara
preval una aplicació sectorial i pel que fa a les entitats juvenils ha resultat ser intangible perquè no
ha influït en la seva activitat quotidiana ni sobre els seus objectius bàsics.
De ben segur, el futur Pla ha de mantenir molts dels principis rectors ja formulats però no pot
renunciar a la innovació, a apostar pels i per les joves com a subjectes actius de les polítiques de
joventut i a resoldre les disfuncions de la primera experiència, que no han estat poques.
Per tant, caldrà entendre que el moviment associatiu juvenil és un pilar més en les polítiques de
joventut, en fer visible i dotar de coherència la seva tasca, sovint invisible, que cal fer aflorar
perquè tingui el reconeixement social que li correspon.
Entre tots hem de participar en la configuració d’unes polítiques de joventut que responguin
veritablement a les expectatives dels i de les joves i que tinguin sempre en compte el marc del Pla
Nacional de Joventut. El Consell i les seves entitats entenem que la participació juvenil es
construeix a partir de la seva capacitat d’incidència sobre les polítiques públiques i, en aquest punt,
les institucions són les responsables de garantir les condicions perquè els i les joves siguin partícips
de l’acció pública que els afecta. I no només ens referim a l’àmbit estrictament juvenil, sinó de la
globalitat de les polítiques que afecten la vida de les persones joves.
El procés actual ha de discernir entre dos moments diferenciats: d’una banda, l’avaluació del PNJC
2000-2010, que ha de ser exigent i ha de contemplar els programes i les actuacions executades
per cada línia estratègica, els recursos, especialment, els pressupostaris esmerçats a cadascuna i el
seu impacte sobre la realitat juvenil, i de l’altra, la construcció del nou pla partint de la base d’un
diagnòstic compartit entre tots els actors implicats sobre com ha funcionat el primer pla, com ha
de ser el nou i quin horitzó de futur volem per al jovent de Catalunya.
Per tot això, el Consell Nacional de la Joventut de Catalunya i les seves entitats consideren que:
Pàg. 1 de 2

Resolució sobre el Pla Nacional de Joventut de Catalunya
XXXI Assemblea General Ordinària
Badalona, 28 i 29 de març de 2009

1. L’elaboració del Pla Nacional de Joventut ha de contemplar la participació del CNJC i de les
entitats juvenils en el seu disseny i la seva implementació.
2. És fonamental que el Pla neixi amb la dotació pressupostària necessària i concretada, o amb la
capacitat de vincular partides econòmiques.
3. Ha d’existir correspondència entre la planificació, la metodologia d’execució i el discurs del
PNJC i la realització de les polítiques que s’hi inclouen.
4. Ha de servir per a vehicular i facilitar la consideració dels interessos juvenils en aquelles
polítiques públiques generals que no estan destinades específicament a la població jove
(habitatge, treball, innovació, medi ambient, política territorial, mobilitat, gènere, etc.).
5. Cal dotar el Pla dels instruments i dels recursos suficients per fer-los tangibles, aplicables i que
resultin incisius en la realitat juvenil. És a dir, els programes i els projectes derivats han de ser
avaluables amb indicadors que posin en relació l’acció pública amb la seva incidència social.
6. El Consell Rector del Pla Nacional ha de ser l’organisme clau que lideri el disseny i posteriors
fases d’execució del Pla.
7. El suport i la implicació de tots els grups parlamentaris també són necessaris per impulsar el
nou Pla Nacional de Joventut i per fer que el Parlament tracti amb regularitat la política
juvenil. La Comissió sobre les Polítiques de Joventut haurà de fer seguiment del
desenvolupament del Pla.
8. Cal que tots els agents implicats –Secretaria de Joventut; Associació Catalana de Municipis i
Federació Catalana de Municipis; ajuntaments, consells comarcals i diputacions; CNJC,
consells locals de joventut i associacions juvenils; i grups parlamentaris– prenguin el
compromís d’implicar-se a fons en l’elaboració del Pla, sense deixar a ningú exclòs del diàleg
però sense tampoc allargar innecessàriament el procés.
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