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Pel manteniment de les subvencions per a la promoció i
projecció internacional d'organitzacions catalanes i pel
reconeixement de la tasca de les entitats
Comitè Executiu – Barcelona, 10 de novembre de 2012

Les organitzacions catalanes, com a representants de la societat civil organitzada,
juguem un paper cabdal en la internacionalització del nostre país i en la consolidació de
Catalunya com una nació de referència, digna de ser escoltada i respectada en el marc
de la construcció de l'Europa dels pobles. En un moment com l'actual, marcat pel debat
sobre el dret a decidir, les entitats tenim encara més a dir perquè som l'expressió de la
voluntat col·lectiva, perquè assegurem la participació i la implicació de la ciutadania.
D'altra banda, en un context de crisi global en què els i les joves estem patint les més
dures conseqüències, les entitats juvenils actuem com a defensores dels drets
fonamentals perquè treballem dia a dia per l'educació, per l'ocupació, per la salut, per la
cultura, etc.
Per tot plegat, és indispensable que les organitzacions catalanes puguin rebre el suport
institucional adient. Perquè sense la nostra feina, Catalunya no és Catalunya. En aquest
sentit reclamem que la Generalitat de Catalunya tingui en millor consideració el teixit
associatiu juvenil i no-juvenil i que asseguri el manteniment de les línies de subvenció
que permeten a les entitats tirar endavant llurs projectes.
Malauradament, en els darrers dies, hem rebut la notícia del decaïment de la subvenció
per a la promoció i projecció internacional d'organitzacions catalanes que té per objectiu
el suport a la internacionalització d'aquestes entitats, al manteniment de la seva condició
de membre d’organitzacions internacionals, formalment constituïdes, i a la projecció
internacional de Catalunya. La Generalitat ha argumentat que la situació financera actual
impossibilita el manteniment de l'ajut. Aquestes subvencions van ser sol·licitades per les
entitats durant el mes de març de 2012 i la Generalitat ha anat posposant la concessió
de les mateixes, arribant fins i tot a retardar el termini de justificació -que acabava el 15
d'octubre- perquè no les havia resolt. Finalment no caldrà justificar res perquè la
Generalitat no concedirà res. A més a més, cal destacar que aquests ajuts estaven
destinats a subvencionar activitats executades entre l'1 d'octubre de 2011 i el 30 de
setembre de 2012 de manera que l'avís de la seva cancel·lació ha arribat quan les
entitats ja havíem fet les despeses i després de mesos de comunicacions en que se'ns
assegurava que les subvencions arribarien.
Davant dels fets exposats, el Consell Nacional de la Joventut de Catalunya (CNJC), com a
plataforma que aglutina les principals organitzacions juvenils del país, reclama a la
Generalitat de Catalunya:



Que faci marxa enrere i mantingui les subvencions per a la promoció i
projecció internacional d'organitzacions catalanes.
Que no menyspreï la tasca de les entitats retallant els ajuts de la nit al dia
com si es tractés de despesa supèrflua. Cal que la Generalitat reconegui
inequívocament el paper de les entitats en la construcció social i nacional
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de Catalunya i que, per tant, es comprometi a mantenir les diferents línies
de subvenció per a les organitzacions, especialment pel que fa a les
entitats juvenils, que són les més vulnerables.
Que no faci servir el context econòmic com a excusa per a retallar
subvencions a les organitzacions ja que la sortida social de la crisi pot
dependre en bona mesura de la tasca que desenvolupin aquestes.
Existeixen alternatives a les polítiques d'austeritat del govern que passen
per una major inversió social que garanteixi el benestar de les persones.

El CNJC es compromet a fer arribar aquestes demandes als òrgans pertinents i a
seguir treballant pel reconeixement i suport a les entitats.

