INTRODUCCIÓ
Amb el present pla de treball - el primer del Pla Estratègic 2022-24- inaugurem, amb
il·lusió, noves formes d'organitzar-nos, de treballar i, en conseqüència, d’organitzar
el Pla de Treball 2022. Després d’un any- el 2021- on vam engegar quasi 30 projectes,
hem vist necessari implementar un nou pla amb menys projectes però més ben
definits i acotats. Projectes els quals ens puguem endinsar molt més, conèixer molt
millor les problemàtiques socials que volem treballar i iniciar processos d’incidència
política i transformació social compartits amb el moviment associatiu juvenil del
país.
Per aquest motiu, l’actual pla de treball compta amb un total de 10 projectes que
els hem creat entre novembre de 2021 i gener 2022 recollint aportacions de les
entitats al Comitè Executiu del novembre i, posteriorment a reunions de l’equip del
secretariat i l’equip tècnic del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya (CNJC).
Com vam fer l’any passat, cadascun dels projectes tenen els seus propis objectius
operatius i alhora, també donen resposta als objectius del pla estratègic.
Com a novetat, enguany, també presentem quines són les principals accions que
imaginem a fer en el marc de cadascun dels projectes. Aquestes accions, les
acabarem d’aterrar i concretar un cop aprovat, si s’escau, el present pla de treball.
El fet d’haver dibuixat ja algunes accions, creiem que pot ajudar-vos a les entitats i
lectores del document, a entendre millor què estem plantejant i poder plantejar
crítiques i propostes per a ampliar i millorar cadascun dels projectes.
A més d’aquests 10 projectes de caràcter marcadament estratègic, també seguirem
treballant per enfortir l’actual equip de formadores i convocant els Premis de
l’Associacionisme Juvenil. Enguany no els hem considerat com a projectes del pla de
treball, ja que considerem que són accions estructurals que sempre hem de dur a
terme com a CNJC.

1

PROJECTES 2022
1. SALUT MENTAL
L’esclat de la pandèmia l'any 2020 va agreujar moltes problemàtiques que les joves
patíem en l’àmbit de la salut mental. Des de l’aleshores, multitud de joves a les
xarxes socials han parlat en primera persona dels problemes que pateixen i de la
pobra resposta del sistema de salut pública de Catalunya.
Per tal de redreçar aquesta situació, plantegem un projecte on poder radiografiar
de forma més precisa en quin punt es troba la salut mental de les joves de Catalunya:
quines són les principals problemàtiques i malalties, quines dificultats es troben a
l’hora de tenir accés a tractaments i quin treball s’està duent des de l’administració.
Pensem que un treball d’aquestes característiques ens permetrà, en un futur proper,
poder fer incidència política per a revertir l’actual situació.
OBJECTIUS ESTRATÈGICS
1. Prevenir i sensibilitzar sobre les problemàtiques en relació a salut mental que
pateix la gent jove.
OE 1.1. Intern: Dotar d’eines a les entitats del CNJC en relació a la prevenció
en salut mental.
OE 1.2. Extern: Sensibilitzar, a través de la incidència mediàtica, sobre les
necessitats i les demandes del col·lectiu de persones joves en relació amb la
salut mental.
OBJECTIUS OPERATIUS
OO 1.2.1. Impulsar una radiografia sobre l’estat de la salut mental de les
persones joves a Catalunya.
OO 1.2.2. Consolidar les aliances fetes amb actors experts en salut mental.

PRINCIPALS ACCIONS QUE DUREM A TERME
•

Elaborar una radiografia sobre la salut mental juvenil

•

Coordinar-nos amb l’administració pública i altres entitats per a recol·lectar
dades quantitatives i qualitatives sobre la salut mental

•

Reunir-nos amb principals agents que treballen per la salut mental en l'àmbit
català.
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2. HABITATGE
Des de fa anys, el CNJC estem denunciant la situació que viuen les persones joves
pel que fa al seu accés a un habitatge digne. Malgrat estar orgulloses de la feina
feta, veiem que cal seguir treballant en moltes direccions. D’una banda, Pressionar
a l’administració pública perquè faci polítiques públiques efectives que garanteixen
el dret a l’habitatge públic. D’altra, fomentar que les pròpies joves siguem capaces
d’exercir i defensar els nostres drets en matèria de lloguer.
OBJECTIUS ESTRATÈGICS
3. Fomentar l’accés a l’habitatge digne.
OE 3.1. Extern: Impulsar, a través de la incidència política, una millora a l’accés
i el manteniment de l’habitatge de les joves.
OBJECTIUS OPERATIUS
OO 3.1.1. Posar a l’abast de les joves, coneixements i eines per a la defensa dels
seus drets en relació al lloguer.
OO 3.1.2. Incidir a l’administració per tal que incorpori com a política pública
les recomanacions recollides a l’Informe de Joves Llogateres i Dret a
l’Habitatge.

PRINCIPALS ACCIONS QUE DUREM A TERME
•

Seguir exercint pressió a grups parlamentaris perquè es realitzi el ple
monogràfic de joventut i, allà, s’hi aprovin resolucions que obliguin al govern a
tirar endavant polítiques públiques en matèria d’habitatge.

•

Dur a terme reunions amb administracions a escala nacional i territorial per
tal que actuïn, d’acord amb les competències que tenen, per a esdevenir
garants del dret a l’habitatge de persones joves.

•

Generar materials i realitzar campanyes per tal que joves sàpiguen els seus
drets en matèria de lloguer. També perquè ajuntaments/municipis es posin les
piles a l’hora de garantir el dret a l’habitatge de les seves ciutadanes joves.
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3. RENDA BÀSICA UNIVERSAL (RBU)
Amb aquest projecte volem explorar aquesta política pública i apropar-nos-hi,
sobretot, des d’una perspectiva juvenil. Si bé el CNJC ja s’ha posicionat a favor de la
RBU, considerem oportú treballar més el discurs com a organització, vincular-ho a
altres demandes temàtiques que hem fet en relació a l’emancipació juvenil. També
veiem important, en el marc del projecte fer incidència per tal que el govern comenci
a implementar la RBU en el territori català i alhora, contribuir a fer que sigui una
demanda compartida per part de tot el jovent del país.
OBJECTIUS ESTRATÈGICS
1. Contribuir en la millora de les condicions materials de les joves.
OE 4.1. Extern: Participar activament en la millora del desenvolupament del
projecte vital digne de les persones joves a través de la incidència sociopolítica.
OE 4.1. Intern: Fomentar el debat en temes concrets que representin nous
reptes ocupacionals i l’avaluació pròpia de les polítiques públiques d’ocupació.
OBJECTIUS OPERATIUS
OO 4.1.1. Construir un discurs i argumentari propi sobre la Renda Bàsica
Universal com a dret bàsic per al jovent.
OO 4.1.2. Establir aliances amb els agents que a nivell català treballen per la
implementació de la renda bàsica.
OO 4.2.1. Incidir a l’administració per tal que la prova pilot de la renda bàsica
es comenci a implementar amb les persones joves que pateixen més la
precarietat.

PRINCIPALS ACCIONS QUE DUREM A TERME
•

Dur a terme reunions amb els principals agents socials que defensen la
implementació de la renda bàsica universal a Catalunya

•

Participar activament al Consell Assessor per implementar la Renda Bàsica
Universal

•

Crear un grup de treball per a conèixer discursos i pràctiques en relació a la
RBU.
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4. PROTOCOL VIOLÈNCIES MASCLISTES
Des del CNJC considerem indispensables que les associacions juvenils normalitzem
tenir protocols de violències masclistes que ens ajudin a prevenir i gestionar les
diferents violències que es poden donar en el nostre àmbit. Per això, des del CNJC
vam iniciar un treball el 2021 de dotar-nos d’un protocol efectiu. Si bé, a dia d’avui ja
tenim una primera versió del protocol, aquest any volem desplegar-lo de forma
efectiva i sostenible.
OBJECTIUS ESTRATÈGICS
2. Prevenir i sensibilitzar envers les violències masclistes i LGTBIfòbiques.
OE 5.1. Intern: Promoure la incorporació de models més igualitaris, tot revisant
les dinàmiques heteropatriarcals a través de protocols, formacions, espais de
debat i cures.
OBJECTIUS OPERATIUS
OO 5.1.1. Implementar el Protocol de Violències Masclistes a través de la
comissió responsable.

PRINCIPALS ACCIONS QUE DUREM A TERME
•

Crear la comissió responsable del protocol de violències masclistes

•

Acabar d’aterrar el protocol a les casuístiques i organització del CNJC

•

Generar formacions internes sobre temes concrets en relació a la prevenció
i gestió de violències masclistes.
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5. DRETS SEXUALS I REPRODUCTIUS
A Catalunya, portem anys els quals els moviments feministes del país denuncien la
vulneració dels drets en diversos àmbits. Des del CNJC, compartim aquesta anàlisi i
tenim ganes de fer xarxa amb aquells moviments organitzats al territori que
treballen des d’una perspectiva feminista per la defensa dels DSIR.
Per això, enguany, seguirem el treball iniciat amb col·lectius feministes de ponent
per la defensa del dret a l’avortament a aquell territori. En paral·lel, començarem el
contacte amb altres territoris on hi ha un teixit feminista organitzat, amb la voluntat
de conèixer i aprendre del treball que estan fent així com explorar vies de
col·laboració en els propers anys.
OBJECTIUS ESTRATÈGICS
5. Prevenir i sensibilitzar envers les violències masclistes i LGTBIfòbiques.
OE 5.2. Extern: Visibilitzar i denunciar les violències masclistes i LGTBIfòbiques
que pateixen les persones joves, parant especial atenció a la manca de drets
sexuals, reproductius i identitaris.
OBJECTIUS OPERATIUS
OO 5.2.1. Sensibilitzar a la població sobre la vulneració del dret a l’avortament
a les dones joves de la província de Lleida.
OO 5.2.2. Establir aliances amb col·lectius feministes del territori per a
defensar la vulneració dels DSIR.

PRINCIPALS ACCIONS QUE DUREM A TERME
•

Realitzar una campanya comunicativa amb col·lectius de la província de
Lleida on denunciar les vulneracions de dret a l’avortament que s’estan
donant.

•

Identificar els principals moviments i organitzacions juvenils feministes que hi
ha al territori i realitzar reunions per conèixer que fan.
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6. LLENGUA CATALANA
Aquest projecte que neix arran de l’anàlisi de la situació de l’ús del català de les
persones joves. Malauradament, tots els estudis posen de manifest la pèrdua de l’ús
del català entre les joves. Per a contribuir a capgirar la situació, el CNJC trobem
oportú premiar iniciatives dutes a terme per persones joves en l’àmbit del català. En
el marc d’aquest plantejament, pot tenir sentit fer xarxa amb entitats i plataformes
per a impulsar reconeixements i premis de forma conjunta.
OBJECTIUS ESTRATÈGICS
7. Fomentar l’ús social del català entre les joves.
OE 7.1. Extern: Defensar i avaluar l’ús del català en les institucions públiques
d’àmbit jove.
OE 7.2. Extern: Promoció de la producció d’activitats lúdiques i culturals en
català a través de la generació de contingut tant físic com digital.
OBJECTIUS OPERATIUS
OO 7.1.1. Establir aliances per l’impuls de polítiques públiques d’ús social de la
llengua catalana.
OO 7.2.1. Reconèixer iniciatives que promouen l’ús del català entre les persones
joves.

PRINCIPALS ACCIONS QUE DUREM A TERME
•

Treballarem per impulsar un premi que reconegui projectes fets per joves i que
promouen l’ús del català com a llengua vehicular.

•

Dur a terme trobades amb entitats que treballen pel català per tal d’impulsar
conjuntament construir demandes per a les polítiques enfocades a fomentar
l’ús del català entre les persones joves.
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7. RECONNECTEM EL CONSELL
El Consell serem una plataforma amb sentit si som capaces de conèixer les
necessitats i motivacions de les nostres entitats i generem línies de treball comunes
i compartides. Des de l’assumpció que l’estructura del CNJC a vegades és rígida i
pot quedar lluny de les entitats i les seves dinàmiques. Per això, plantegem un
projecte amb el qual volem conèixer i apropar-nos a les entitats que el conformen i
identificar quins canvis cal fer a nivell organitzatiu per tal de generar una
plataforma d’entitats realment al servei de l’associacionisme juvenil de Catalunya.
OBJECTIUS ESTRATÈGICS
8. Apropar el CNJC a les entitats.
OE 8.1. Extern: Actualitzar els canals i vies de comunicació interna amb
l’objectiu de fer-los més àgils i digitals sense perdre la qualitat del servei,
sempre valorant les necessitats de les entitats.
OBJECTIUS OPERATIUS
OO 8.1.1. Conèixer amb més profunditat les entitats i radiografiar-ne el seu
estat respecte a la seva vinculació amb el CNJC.
OO 8.1.2. Redefinir espais de participació i model de governança del Consell.

PRINCIPALS ACCIONS QUE DUREM A TERME
•

Elaborar una radiografia compartida amb les entitats per conèixer com estan
les entitats respecte el CNJC i que contingui conclusions per a millorar la
participació democràtica al CNJC.

•

Dur a terme trobades bilaterals amb les entitats del CNJC.

•

Reformular les dades que recollim de l’informe de participació i l’ús que en
fem.
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8. SUPORT ASSOCIATIU
Al CNJC tenim molt clar que una de les nostres principals raó de ser és donar suport
al moviment associatiu juvenil de Catalunya. Tirant endavant aquest projecte,
pretenem fer els possibles per millorar en aspecte. Seguint el treball fet el 2021,
volem seguir treballant per fer possible un nou servei públic a nivell català que sigui
capaç de donar suport al moviment associatiu de tot Catalunya.
A més, arrel de les demandes d’entitats juvenil del país, impulsarem nous recursos i
formacions per a entitats que vulguin millorar en la seva gestió del dia a dia i, alhora,
millora en l’obtenció de finançament públic..
OBJECTIUS ESTRATÈGICS
10. Impulsar un servei de suport associatiu que respongui a les necessitats de l’AJC
OE 10.1. Intern: Conèixer i potenciar les eines i recursos actuals i generar-ne
d’altres per oferir un millor suport associatiu a tot el territori.
OE 10.2. Extern: Visibilitzar el CNJC i els recursos que ofereix com un agent
clau i referent en el suport associatiu a tot el territori.
OBJECTIUS OPERATIUS
OO 10.1.1. Aconseguir finançament per a fer possible un centre de recursos de
l’associacionisme juvenil per a tot el territori.
OO 10.1.2. Generar recursos propis per a associacions juvenils per oferir suport
en finançament i gestió.

PRINCIPALS ACCIONS QUE DUREM A TERME
•

Treballarem per elaborar l’esquelet de l’Eina de Suport Associatiu que
imaginem de forma el més concreta possible.

•

Iniciarem un procés de reunions amb l’administració pública per tal de
treballar per a fer viable la proposta i iniciar el servei el 2023.

•

Farem una cerca de serveis similars que es poden donar a Catalunya i en
l'àmbit internacional.

•

Generarem continguts útils i pràctics sobre com demanar subvencions.

•

Ampliarem la nostra oferta formativa i d’assessorament per tal que puguem
donar formació i suport en temes de gestió econòmica i administrativa.
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9. BALANÇ ASSOCIATIU
El moviment associatiu juvenil del país som conscients de la crisi ecològica que
travessa el planeta i no perdem l’ocasió de denunciar la necessitat d’impulsar canvis
en els sistemes productius i socials que facin sostenible el pas de la humanitat per la
terra. En aquesta lluita, també hem de prendre partida i esdevenir agents que en les
nostres activitats contribuïm a sistemes econòmics i socials més justos.
Per a fer això últim, considerem que és pertinent que incorporen eines amb que
periòdicament puguem fer un balanç del nostre impacte social i la nostra petjada
ecològica. En aquest sentit, volem poder generar una eina amb el suport de la Xarxa
d’Economia Social i Solidària de Catalunya, un sector que des de fa anys treballa
perquè cooperatives i altres organitzacions puguin fer un balança amb perspectiva
social de la seva activitat.
OBJECTIUS ESTRATÈGICS
11. Incidir per un model productiu sostenible que respecti els drets de les joves.
OE 11.1. Intern: Facilitar espais de debat i construcció de discurs en justícia
socioecològica amb les entitats.
OE 11.2. Extern: Promoure una transformació del model productiu català per
tal que aquest sigui més sostenible i respecti els drets de les persones joves.
OBJECTIUS OPERATIUS
OO 11.1.1. Treballar l’aliança estratègica amb la XES Catalunya per
desenvolupar l’eina de Balanç Social per a l’associacionisme juvenil.

PRINCIPALS ACCIONS QUE DUREM A TERME
•

Fer aliances amb la Xarxa d’Economia Social de Catalunya per treballar
conjuntament en una eina de Balanç Social per a les entitats. És a dir, reunirnos amb elles.

•

Desenvolupar un pla d’accions per veure l'aplicabilitat d’aquesta eina. Pensarla com a aterrada molt sectorialment., què necessita cada àmbit.

•

Plantegem obrir un Grup de Treball amb les entitats del CNJC.
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10. EDUCACIÓ EN LA PARTICIPACIÓ
L’educació en la participació ha estat un eix central del CNJC els darrers anys. Des
de fa dos anys, tenim l’oportunitat de apropar-nos a adolescents de diversos
municipis i realitzar els tallers anomenats Activem l’Energia Transformadora.
L’experiència ha estat molt positiva i per això, de cara a aquest projecte, volem fer
un pas endavant en dues direccions. En un sentit, volem millorar l’actual projecte
educatiu que estem desenvolupant per tal que tingui més impacte i sigui de més
qualitat. En un altre sentit, volem iniciar un treball d’incidència al Departament
d’Ensenyament per tal que l’Educació en i per a la participació sigui un eix
vertebrador de l’educació del país els propers anys.
OBJECTIUS ESTRATÈGICS
12. Promoure la perspectiva associativa en l’educació.
OE 12.1. Extern: Promoure una participació juvenil de qualitat, actualitzada i
basada en els principis de l'associacionisme des dels centres educatius,
institucions i ens locals.
OBJECTIUS OPERATIUS
OO 12.1.1. Incidir al departament d’educació per tal que incorpori l’educació en
la participació a tot el territori català.
OO 12.1.2. Treballar per a la millora integral de l’actual projecte d’Educació en
la Participació.

PRINCIPALS ACCIONS QUE DUREM A TERME
•

Continuar realitzant els tallers d’Educació en i per a la participació a la
província de Barcelona.

•

Explorar amb l’administració local i territorial altres territoris on poder fer els
tallers.

•

Informar-nos de que està fent el Departament d’Ensenyament per a incloure
l’educació en i per a la participació als centres d’educació formal.

•

Revisar i reconstruir els actuals tallers i projecte Educatiu d’Educació en la
participació.
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