Reptes, necessitats i
propostes del jovent
associat català

comunicació

Cultura i

Cultura i comunicació
La cultura i el lleure són activitats que en l’etapa juvenil
estan influenciades per les necessitats de relació i expressió,
i contribueixen a la construcció d’una identitat individual i
col·lectiva. Les persones joves volem ser una part activa en
aquest procés cultural, volem gaudir de la cultura i volem
també crear-ne. En un context on els mitjans de comunicació
i les TIC tenen una influència molt gran sobre l’opinió pública,
una sèrie de limitacions poden excloure el jovent d’aquestes
dinàmiques, que també són aprenentatge. El jovent
apostem per un accés universal a la cultura i per situar-la al
centre de l’espai públic i de la vida de les persones.

Què ens preocupa?
Carta Catalana
de la Joventut
www.cnjc.cat
#FemCarta

Consell Nacional de la Joventut de Catalunya
Plaça de Cardona, 1-2. Baixos i 1a planta
08006 Barcelona

T 933 68 30 80
www.cnjc.cat
consell@cnjc.cat

Limitacions
de l’accés a
la cultura:
edat, temps,
condicions socioenconòmiques,
nivell educatiu

Poca inversió i
suport públics
en l’àmbit de
la cultura,
reduïda a
l‘espai privat

El model d’oci
social i cultural
que predomina
és comercial
i nocturn,
i sovint no
garanteix la
diversitat ni la
inclusió

Estigmatització
del col·lectiu
jove per part
dels mitjans de
comunicació

Twitter: @CNJCat
Facebook: facebook.com/CNJCat
Instagram: @ConsellJoventutCAT

cultural
> Garantim l’accés del jovent a una oferta
diversa!
creació
> Trenquem amb el model hegemònic de
cultural!
ural arreu
> Potenciem els processos de creació cult
del territori!

Espai

sd

’oci
> Gar
antim
divers
u
, part n model d
’o
icipat
iu i in ci
clusiu
!

comunicació
e
d
s
n
ja
it
m
se
Jovent als
om som, sen

-nos tal c
la
> Visibilitzem tigmatitzadors i des de
s
e
s
o
rs
discu
i
pluralitat!
s que mostrin ssitats
n
ja
it
m
s
n
u
nece
> Volem
s iniciatives i
representin le
del jovent!

Propostes d’acció

Reptes

Accés i creació

Incorporar les
activitats de les
associacions juvenils
en els agendes
culturals públiques

Millorar l’oferta i
accés a ajudes per
a la creació cultural
juvenil

Ampliar els
descomptes existents
per a les persones
joves

Facilitar que la
cultura ocupi l’espai
públic

Administracions

Tecnologies
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Associacionisme

Trobareu més
informació en
relació a les accions
a www.cnjc.cat

Facilitar formes
d’oci social i cultural
associatiu més enllà
del comercial

• Constitució de la comissió• Qüestionaris online
de seguiment

• Constitució del grup
motor: 13 entitats

• Congrés Català de la

Joventut a l’Hospitalet
de Llobregat 13 i 14 de
maig de 2017

• Es van recollir més de
250 reivindicacions

• 150 participants

temàtics
de redacció

• 14 tallers de retorn

amb 14 entitats
membres del CNJC

• 160 persones
participants

• S’han recollit més 90
esmenes

• També s’ha

realitzat una
reunió de Grup
Motor

• Redacció de

carta catalana
per part de
l’equip del CNJC
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• 12 grups
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• 13 tallers territorials

Fase 3

participatiu
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• Disseny del procés
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Cronologia

Procés participatiu #Femcarta

• Ratificació Carta
Catalana AGO
2018

• Desplegament del

pla de comunicació
i incidència de la 4a
Carta Catalana

