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Aquest document recull els objectius estratègics que establiran les línies de
treball del CNJC per aquest curs.
En la confecció del passat Pla de Treball 2015-16, des del Secretariat del CNJC
vàrem plantejar una reformulació dels nivells de concreció i l'estructura del Pla de
Treball, amb la voluntat d'establir una ordenació, distribució i concreció dels
objectius que facilités la definició de les línies de treball del Consell, la comprensió i
coherència de la seva tasca, una millor organització interna, tant a nivell de
secretariat com d'equip tècnic, així com la posterior avaluació i el rendiment de
comptes.
Després de valorar amb perspectiva la tasca feta durant el darrer any, d’acord amb
el què establia el passat Pla de Treball, des del Secretariat del CNJC proposem que
el Pla de Treball 2016-17 vingui determinat pels següents dos elements.
En primer lloc, considerem adient mantenir el nivell de concreció dels objectius
estratègics que vam proposar en l’elaboració del passat pla de mandat. Així doncs,
els objectius estratègics esdevindran enguany també els grans marcs polítics que
enfocaran i guiaran la tasca del CNJC al llarg del proper curs. Aquestes grans línies
es concretaran, de la mateixa manera que es va fer el curs passat, mitjançant
objectius operatius, que seran aprovats en el marc del proper Comitè Executiu.
D’aquests objectius operatius se’n derivaran plans d’acció concrets i avaluables de
cara al futur Informe de Gestió del Secretariat.
En segon terme, i pel què fa a l’estructura del Pla de Treball, el passat pla establia
7 blocs temàtics. Després de tota la feina feta enguany, detectem que existeixen
objectius estratègics i operatius dels dos primers blocs (“Representativitat i
articulació del MAJ i el CNJC” i “Visibilitat del Moviment Associatiu Juvenil”) que
tenen molts punts de coincidència tant a nivell d’accions i estratègies compartides,
com pel què fa a les persones de referència, ja siguin tècniques com polítiques. És
per això que en aquest Pla de Treball 2016-17 proposem la confluència dels dos
primers eixos en un de sol, la qual cosa dóna com a resultat una proposta de Pla de
Treball que pivota en base a 6 blocs temàtics, que esperem que permeti una

major consistència en el discurs i l’acció, així com faciliti el rendiment de comptes
relatiu a aquests punts. Al mateix temps, el nou Pla de Treball també incorpora una
certa reordenació dels objectius estratègics dels eixos d’”Emancipació” i “Drets
Humans i Civils”, que considerem que poden donar una major coherència a
l’estructura del pla de mandat.
Creiem que aquesta és una proposta de Pla de Treball que recull tots aquells punts
forts del passat pla però que incorpora alguns elements nous que pensem que
poden satisfer algunes de les limitacions detectades enguany. Així doncs, esperem
que aquest Pla de Treball pugui continuar afavorint l’assoliment de tots els objectius
generals del CNJC i també el posterior seguiment, avaluació i rendiment de
comptes. En aquest sentit, esperem que pugui ser una proposta aprovada, posada
en pràctica i que perduri durant els propers cursos un cop demostrada la seva
utilitat i eficàcia.

1. REPRESENTATIVITAT, ARTICULACIÓ i VISIBILITAT DEL MAJ


Participar en espais de construcció de polítiques de joventut i fer seguiment de
la política pública del Govern en aquesta matèria.



Fer créixer el CNJC per augmentar-ne la pluralitat i representativitat.



Treballar per augmentar la participació interna, la millora dels processos interns
de gestió i organització, i el rendiment de comptes del CNJC.



Fer una gestió eficient i sostenible dels recursos econòmics, humans i materials
del CNJC.



Donar a conèixer el MAJ i les seves reivindicacions, per millorar-ne el seu
reconeixement i visibilitat així com fomentar la consideració del MAJ com a
interlocutor expert en matèria de polítiques de joventut.

2. PARTICIPACIÓ


Enfortir l’associacionisme juvenil i l’autoorganització dels i les joves.



Promoure i difondre l’associacionisme basat en la participació col·lectiva, la
implicació voluntària i la transformació social.



Fomentar la participació institucional de les persones joves promovent
l’apoderament del jovent i l’augment de la democràcia i la transparència del
sistema polític.

3. EMANCIPACIÓ


Millorar l’ocupabilitat de les persones joves.



Lluitar per la creació d’ocupació juvenil i de qualitat en un model productiu
sostenible.



Promoure l’economia social i solidària i un model productiu sostenible.



Treballar per un model educatiu inclusiu, públic, coeducatiu, de qualitat i en
català.



Promoure i enfortir l’associacionisme educatiu.



Treballar per millorar l’equitat d’accés a l’habitatge de les persones joves i, a
través d’actuacions i d’incidència, promoure models alternatius d’accés i tinença
d’habitatge.



Treballar per la prevenció de les conductes de risc i de promoció dels hàbits
saludables entre les persones joves.



Treballar per garantir unes millors condicions de mobilitat del col·lectiu jove.

4. DRETS HUMANS I CIVILS


Treballar per una igualtat efectiva entre totes les persones i lluitar contra les
discriminacions i violències per raó de sexe, identitat de gènere, orientació
sexual, origen, ètnia, diversitat funcional, etc.



Visibilitzar les situacions de vulneració de drets humans, especialment aquelles
produïdes per les administracions públiques.



Fomentar els drets humans, la pau i la justícia global.

5. VERTEBRACIÓ TERRITORIAL


Promoure els CLJ com a model de participació territorial.



Enfortir la Xarxa de Consells Locals de Joventut.



Enfortir la Fundació Triangle Jove.

6. COOPERACIÓ INTERNACIONAL


Enfortir el treball internacional del MAJ català.



Garantir el retorn del treball i els posicionaments internacionals a nivell català.



Donar suport als processos de participació i emancipació dels i les joves a la
regió mediterrània i de cooperació interregional.



Incloure en totes les àrees del CNJC una visió d'interdependència global.

