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EIX 1 | Participació i associacionisme
La participació ha sigut històricament un dels eixos centrals del treball del CNJC i un
element transversal en els seus plans d’acció. Així doncs, molts dels projectes del Consell
tenen per objectiu millorar la participació juvenil i fomentar l’associacionisme del jovent.
Aquest any 2019 hem començat a organitzar-nos al voltant d’un nou pla estratègic amb
vigència del 2019 al 2021, on un dels temes principals és la participació, recollit a L’eix 1
i que té per objectiu caminar cap a l’enfortiment de la participació i l’associacionisme
juvenil
D’altra banda, aquest 2019 hem analitzat l’estat actual de la participació en els centres
educatius amb l’objectiu de promoure la participació infantil i juvenil. Després d’aquest
primer pas, creiem oportú generar eines concretes per equips docents, una tasca que es
contempla en l’actual Pla de Treball 2020.
Com a experiència d’enguany a destacar ens agradaria esmentar l’Àgora Jove sota el
lema “Igual de diferents”, que aquest any ha tractat la temàtica de la diversitat
funcional tenint com a objectiu trencar les barreres comunicatives existents dins de
l’associacionisme juvenil i propiciar un espai on teixir estratègies per a ser més inclusives
en el dia a dia de l’associacionisme. Aquest esdeveniment busca garantir el dret a la
participació de les persones joves tot reflexionant conjuntament sobre les limitacions
d’accessibilitat tant físiques com simbòliques.
Pel que fa al foment de la participació i l’associacionisme juvenil a l’àmbit local hem dut
a terme un projecte conjuntament amb la Diputació de Barcelona per tal d’identificar
quins són aquells criteris indispensables a l’hora d’impulsar estratègies per a la
generació de municipis on els i les joves hi participin de forma democràtica i puguin teixir
un associacionisme juvenil fort. Un cop identificats, esperem publicar aviat una guia
enfocada a professionals de la joventut perquè puguin aplicar al seu dia a dia.
En paral·lel a aquesta tasca, prèviament a la celebració d’eleccions municipals, vam
publicar un document amb 14 propostes concretes per a l’impuls de polítiques de
foment concretes enfocades a fer de pobles i ciutats, espais amb majors nivells de
democràcia directa que incorporin infants i joves en la presa de decisions. Aquest any
que ve tenim previst seguir treballant en aquesta línia.
També hem creat un grup de treball per tal d’analitzar conjuntament amb les entitats
la proposta de Llei del foment de l’associacionisme, ja que està previst que aquest 2020
es voti al parlament el text definitiu.i. Ens proposem fer incidència política amb
l’objectiu de defensar un associacionisme veritablement transformador.
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Pel que fa al rol del Consell com a facilitador d’eines per a les entitats associades o no
associades, destaquem el projecte de Formació i Facilitació que contempla tots els
recursos disponibles per a les entitats (espais, materials…) i està protagonitzat pel
nostre Equip de Formadores (EF). Durant aquest 2019, hem (re)pensat conjuntament
amb tot l’equip, les formacions i facilitacions existents per tal de continuar oferint una
resposta formativa a les necessitats del context juvenil català. A més, hem decidit crear
itineraris formatius per tal de garantir les cures dins de l’associacionisme i crear cultura
de facilitació d’espais amb la intenció de seguir creixent i definint noves eines i
respostes per a les necessitats que es puguin detectar. En aquest sentit, el CNJC també
ha treballat amb algunes entitats membre sobre les necessitats de la realitat de
cadascuna d’elles a través d’un formulari de diagnosi que malauradament no va tenir el
volum de participació esperada.
També ens agradaria destacar la resolució que hem publicat “Per al reconeixement de
les competències associatives” on hem volgut posar en valor les competències que
s’adquireixen a través de l’associacionisme i que s’emmarca dins l’objectiu d’aconseguir
un marc legislatiu que blindi i fomenti l’associacionisme.
A continuació detallem les accions que hem desenvolupat per a cada un dels projectes,
fet que ajudarà a clarificar i retre comptes de manera més específica.
P1. Educació en la participació (centres)
Objectiu Estratègic i Objectiu operatiu
1.2. Generar i proposar estratègies dirigides a promoure una participació juvenil de
qualitat, actualitzada i basada en els principis de l'associacionisme des dels centres
educatius, institucions i ens locals.
1.2.1. Crear un projecte educatiu basat en el currículum per competències per treballar
i exercir una participació de qualitat als centres educatius.
Descripció de les
accions/activitats
Consolidar Grup de Treball
Educar en la participació

Indicadors
•
•

Creació Aliances en matèria
d’educació en participació i
anàlisi de la situació

•
•

Cronograma/Calendari

Nombre de reunions
del grup de treball: 2
Nombre d’entitats
assistents al GT: 4

Febrer - Març 2019

Reunions amb
entitats: 2
Reunions amb
expertes: 1

Abril - Juliol 2019

24

Rendim comptes! Engany tenim l’objectiu de crear un projecte educatiu en format guia o
similar per a educadores i educadors principalment de l'àmbit de l’educació formal.
Abans de fer això vam creure convenient enfortir el Grup de Treball d’Educació en la
Participació i que aquest fos el motor del projecte. Malauradament, per falta
d’assistència no s’ha consolidat. Posteriorment, vam fer un seguit de reunions per a
conèixer que s’estava fent en relació a l’Educació en la Participació a l’àmbit
català.Després de reunir-nos amb la Federació de Mares i Pares de Catalunya (FAPAC),
amb la Federació de Moviments de Renovació Pedagògica de Catalunya (FMRPC), i
l’Anna Novella, experta en participació infantil i juvenil, vam confirmar la necessitat de
recursos per part de la comunitat educativa per avançar en l’educació en la participació.
Tot i així, per falta de temps, no hem pogut realitzar el projecte educatiu tal com havíem
previst fer aquest any.

Valoració: Creiem en la participació com a motor del canvi i, per aquest motiu,
considerem que calen estratègies als centres educatius, institucions i ens locals. Per això
ha estat necessari fer una anàlisi en profunditat sobre tot el que s’està fent avui dia en
relació a educar en la participació i, no vam fer un bon càlcul del temps necessari per ferho. Tot i així, volem continuar treballant en el tema i trobem oportú seguir amb el
projecte de cara al 2020.
RECURSOS I ACTORS
PRESSUPOST
Pressupostats: 0€
Executats: 0€

HUMANS
Secretariat : Mònica Torralba
Equip Tècnic: Tècnic de Participació

ALIANCES
FAPAC
FMRPC

P2. Educació en la participació (món local)
Objectius estratègics i operatius
1.2. Generar i proposar estratègies dirigides a promoure una participació juvenil de
qualitat, actualitzada i basada en els principis de l’associacionisme des dels centres
educatius, institucions i ens locals.
1.2.2. Avançar en democràcia participativa en l’àmbit local promovent la cessió de
capacitat de decisió a les persones joves.
1.2.3. Assolir el posicionament del Parlament de Catalunya i de la majoria
d'ajuntaments catalans a favor del dret a vot als 16 anys.
1.5. Augmentar la presència d’associacions juvenils arreu de Catalunya, posant el focus en
territoris amb teixit associatiu febles.
1.5.2. Sensibilitzar diputacions, consells comarcals i ajuntaments sobre la
importància de fomentar l’associacionisme juvenil des de les institucions locals.
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Descripció de les
accions/activitats

Indicadors

Cronograma

Projecte amb Diputació de
Barcelona: Criteris de qualitat
en foment de participació i
associacionisme juvenil

Nombre de respostes d’entitats
juvenils: 98
Nombre de respostes de tècniques
de joventut: 48

Març - Maig
2019

•
•

Nombre de sessions: 7
Assistència total a les sessions: 63
persones

Maig - Juliol
2019

Publicació document de
propostes per a eleccions
municipals

•
•
•

Visites a la pàgina web: 81
Visualitzacions a Issuu: 78
Impressions: 843

Abril 2019

Creació aliances amb altres
agents

•

Entitats/Plataformes amb qui
coimpulsem la campanya: 1
Reunions amb
entitats/plataformes amb qui
coimpulsem la campanya: 1

Octubre 2019

Publicació i enviament de
qüestionari virtual a entitats i
tècniques de joventut

•

Realització de sessions amb
professionals de la joventut de
l’àmbit local

•

Campanya Avancem en

democràcia directa a l’àmbit
local

•

Rendim comptes! En el marc d’aquest projecte hem realitzat una recollida d’informació
sobre com es fomenta la participació i l’associacionisme juvenil a l’àmbit local. En el marc
del conveni amb la Diputació de Barcelona, vam generar un qüestionari per a entitats i
professionals i vam dur a terme set sessions presencials a diferents comarques.
Actualment estem ultimant un recurs amb les conclusions d’aquest projecte i està previst
que surti al Febrer.
En paral·lel a les accions amb el conveni amb la Diputació, hem impulsat la campanya
Avancem en Democràcia directa a l’àmbit local. El primer pas d’aquesta campanya va ser
la publicació d’un document amb propostes de cara a les eleccions municipals.
Actualment estem treballant una campanya que sortirà a inicis d’any i que impulsaren
conjuntament amb el CNIAC.

Valoració: Considerem que el món local és un dels espais clau per aconseguir una
participació real i democràtica de les persones joves. Així doncs, valorem positivament el
conveni amb la DIBA, ja que hem pogut recollir informació que es publicarà el 2020 i
esperem que tingui força impacte. Pel que fa a la campanya “Avancem en democràcia”, el
document publicat al web era molt complet i ha tingut força visualitzacions, tot i això no
podem saber l’impacte real a l’àmbit local i als ens locals. Valorem molt positivament la
suma del CNIAC com a col·laborador en la campanya i posposem per a inicis del 2020 el
treball amb els ajuntaments i, per tant, la resolució.
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RECURSOS I ACTORS
PRESSUPOST
Pressupostat:
1858,40€
Executat: 2669,15€

HUMANS
Secretariat: Marià Llop i Núria Cabiscol
Equip Tècnic: Tècnic de Participació,
Tècnic de Territori i Cap de Programes
Borsa de formadores

ALIANCES
Diputació de Barcelona
Consell Nacional
d’Infància i Adolescència
de Catalunya

P3. Associacionisme inclusiu
Objectiu Estratègic i Objectius Operatius
1.3. ASSOCIACIONISME INCLUSIU: Treballar amb les entitats per generar mecanismes
que promoguin la diversitat i inclusivitat de l'associacionisme juvenil, amb especial
atenció en interculturalitat, diversitat funcional i gènere.
1.3.1. Detectar les barreres que limiten la participació associativa a les persones
amb diversitat funcional (DF).
1.3.2. Proposar estratègies enfocades a eliminar les barreres que troben les
persones amb DF per participar de les associacions i organitzacions juvenils en
igualtat de condicions.
3.2. ACCESSIBILITAT: Generar canvis en l’estructura i funcionament actual per garantir
l’accessibilitat dels nostres espais en tots els sentits.
3.2.1. Adaptar els materials i canals del CNJC a la diversitat funcional.
3.2.2. Adaptar l’espai i eliminar barreres arquitectòniques.
3.3. INCLUSIVITAT: Construir un espai més divers i plural que tingui en compte les
mancances, voluntats i necessitats del conjunt heterogeni de joves posant especial èmfasi
en els col·lectius infrarepresentats.
3.3.1. Detectar les principals barreres de participació existents al CNJC.
3.3.2. Incrementar les entitats membres i adherides focalitzant-nos en els
col·lectius infrarepresentats i prioritzant, en primer terme, les entitats
especialitzades en diversitat funcional i interculturalitat.
Descripció de les
accions/activitats
Realització de l’Àgora Jove
centrada a visibilitzar les
barreres comunicatives arrel de
la diversitat funcional als espais
associatius i teixir estratègies
comunes per a que les entitats
siguin més inclusives.

Indicadors
•

Participació del jovent amb
diversitat funcional: més del

40% de les participants era
jovent amb diversitat funcional.

•

Cronograma

Febrer Juny 2019

Participació del jovent d’arreu
del territori: més del 70% de les
participants eren de Barcelona.

•

Participació de les entitats
especialitzades a les activitats
de l’Àgora Jove: el 100% de les
activitats es van desenvolupar
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liderades per persones expertes
professional i/o vivencialment
en la temàtica.

Redacció i divulgació d’un recull
de bones pràctiques per
incentivar l’associacionisme
inclusiu

•

Nombre de visites i/o
descàrregues de la relatoria de
l’Àgora Jove: 69 visites

•

Ressó a les xarxes de la
publicació del recurs:

Setembre Desembre
2019

https://bit.ly/30vyIXl
Identificació i contacte amb
entitats especialitzades en
jovent amb diversitat funcional

•

Nombre d’entitats Identificades
especialitzades d’abast
territorial: 2

•

Nombre d’entitats membres i
adherides especialitzades en
diversitat funcional que han
entrat al CNJC o que estan en
tràmit per fer-ho: 1

Juny Desembre
2019

Rendim comptes! Si bé la diagnosi i una adaptació inclusiva del CNJC no s'ha pogut dur a

terme, ja que requeria una dotació pressupostària que no hi ha sigut per causes diverses
(pressupostos postposats, retallada del 6% del pressupost de la Generalitat a meitat del
curs...) i per temps de desenvolupament, l'objectiu de proposar estratègies per un
associacionisme juvenil més inclusiu ha estat satisfactori.
Gràcies a la participació de les entitats especialitzades en temes de diversitat funcional
es va crear el programa de l’Àgora Jove 2019 sota el lema “igual de diferents”, amb
l’objectiu d’apropar l’associacionisme juvenil a trencar les barreres comunicatives
existents i teixir estratègies comunes per a ser més inclusives. A més, a partir del GT de
diversitat funcional s'ha apropat el CNJC a entitats específiques que estan interessades
a entrar en un futur al CNJC. Cal però adaptar els materials de presentació, la pàgina
web, per poder-nos apropar de forma accessible i coherent. Aquesta adaptació no s'ha
dut a terme, ja que calia fer una diagnosi i vol d'una dotació pressupostària, però s'ha
començat a posar la mirada accessible en les xarxes Socials.
Valoració Política: L'assistència a l'Àgora Jove “Igual de diferents” va tenir una forta

presència de persones amb DF que varen compartir espais de cohesió amb la resta
d'entitats, amb una afluència de 40 persones, que malgrat no ser constant durant tota la
jornada, es van rebre bones valoracions. El perfil de les entitats participants era divers i
de diferents àmbits de l'associacionisme, tot i faltar presència de les entitats educatives.
La publicació de la relatoria recull moltes de les reflexions i propostes, que ha tingut petit
ressò a mitjans digitals de comunicació específics.
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RECURSOS I ACTORS
PRESSUPOST

HUMANS

Pressupostat:
6,884.03€

Secretariat: Marià Llop, Georgina
Rodríguez i Carles Pericas

Executat: 4,693€

Equip tècnic: Tècnica de Drets Civils i
d’Internacional, Tècnic de Participació

ALIANCES
Grup de treball de diversitat
funcional:
Federació de Persones Sordes
de Catalunya (FESOCA)
Federació ECOM
Joventut d’Unitat Progressista
(JUP)
Associació d’Oci Inclusiu SARÄU
Centre de Lleure Tu Tries
Associació Inclús - Secció Jove

P4. Incidència associacionisme
Objectiu Estratègic i objectius operatius
1.4. Ser una eina de suport i enfortiment per a les entitats juvenils de Catalunya

1.4.1. Aconseguir un marc legislatiu propi per a l’associacionisme que contempli i doni
suport a l’associacionisme juvenil.

1.4.2. Aconseguir un marc legal de promoció i protecció de l'associacionisme educatiu.
Descripció de les
accions/activitats

Indicadors de
Resultats

Cronograma/Calendari

Incidència
en
l’aprovació
de
l'avantprojecte de
llei de foment de
l’associacionisme

Nombre de reunions entre membres de
secretariat i membres de l’equip tècnic:

Març - Juliol 2019

Nombre de Grups de Treball: 3
Nombre d’entitats assistents al grup
de treball: 7

Octubre 2019 - Gener
2020

•

Nombre d’esmenes creades: 37

•

Nombre de reunions amb la XAC: 2

Juny - Setembre
2019

Anàlisi de
l’avantprojecte de
llei per part del
CNJC

•

Anàlisi de llei i
creació d’esmenes
amb entitats del
CNJC mitjançant la
creació d’un grup
de treball

•
•

Coordinació amb la
XAC per al treball

6
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de la llei i posterior
incidència política
al parlament
Elaboració
d’un
marc
legal
de
promoció
i
protecció
de
l'associacionisme
educatiu.
Definició de les
bases del marc
legal conjuntament
amb les entitats
educatives

•
•
•

Nombre de Reunions de l’àmbit: 3
Nombre d’entitats assistents a les
reunions: 5
Número de reunions amb Direcció
General de Joventut: 3

Març - Juny 2019

Altres
accions
d’incidència política
per a la promoció i
protecció
de
l'associacionisme
educatiu
Col·laboració en la
definició de
l’elaboració de nous
criteris de
construcció de nous
centres d’educació
pública

•

Nombre de reunions amb entitats
educatives i departament
d'ensenyament: 1

Maig - Juny 2019

Coordinació entre
DGJ i entitats
educatives per a la
creació de la
Campanya Vine al

•

Nombre de reunions amb entitats
educatives i DGJ: 3
Número de reunions entre CNJC I
DGJ: 2

Juliol - Octubre 2019

Publicació del
comunicat en
relació al canvi
tarifari del
transport públic

•
•

Número de reunions de l’àmbit: 1

Desembre 2019

•

Cau, Vine a l’Esplai
Dades d’impacte a web i XXSS:
• Comunicat web: 397 visites
• Twitter:
• 3 tuits propis, 100
RT, 125 likes
• 7-10 tuits externs (76
RT, 156 likes)
• Facebook: 1 post, 8 likes, 23
vegades compartit

Rendim comptes! En el marc d’aquest projecte hem desenvolupat dos grans blocs
d’accions diferenciats: L’anàlisi de l’avantprojecte de llei de foment de l'associacionisme
i el treball per aconseguir un marc legal per a la promoció i protecció de l'associacionisme
educatiu. Pel que fa a l’avantprojecte de llei, hem dut a terme un extens anàlisi de la llei
que ha culminat amb la creació d’un grup de treball on hem elaborat tot un seguit
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d’esmenes que volem traslladar als grups parlamentaris un cop aquesta entri als tràmits
de parlament. El treball en relació a la llei continuarà ja que en principi aquest 2020 està
previst que es voti al parlament
Pel que fa al marc legal de l’associacionisme educatiu, no hi hagut acord entre les entitats
educatives sobre quin ha de ser l’objecte del futur marc legal. Malgrat tot, s’han dut a
terme accions d’incidència conjunta per a assolir millorar les condicions de
l’associacionisme educatiu i el seu reconeixement.
Valoració Llei de Foment
Valorem positivament l’assistència d’entitats a les 3 sessions del Grup de Treball per tal
de dotar-nos de posicionament polític en aspectes concrets dels quals no teníem
argumentari com a CNJC. De cara al 2020 hem de continuar fent seguiment de la Llei, i
en el moment que aquesta entri a tràmit parlamentari, iniciar un procés d'incidència
política per incloure els nostres posicionaments a la llei.
Valoració Marc Legal Associacionisme Educatiu
Fa dos anys, l’àmbit d’educatives va encarregar a les secretàries d’educatives el poder
redactar un marc legal d’associacionisme educatiu però aquest any, en el si de l’àmbit es
va decidir apartar aquest objectiu i centrar esforços en accions d’incidència política
directa per a la promoció i protecció de l'associacionisme educatiu directament.
Així doncs, valorem molt positivament els acords de les temàtiques concretes que hem
treballat perquè ens ha permès elaborar posicionaments (com el del canvi tarifari) i
incidir directament en les necessitats de l’associacionisme educatiu.

RECURSOS I ACTORS
PRESSUPOST
Pressupostat: 0€
Executat: 0€

HUMANS
Equip Tècnic: Tècnic de participació i Associacionisme
Secretariat: Mònica Torralba, Guillem Dorca, Mònica
Torralba

ALIANCES
XAC

P5. Valoració associacionisme i reconeixement de competències
Objectiu Estratègic i Objectius Operatius
1.4. SUPORT A ENTITATS: Ser una eina de suport i enfortiment per a les entitats juvenils
de Catalunya.
1.4.5. Promoure la valoració social, educativa i laboral dels aprenentatges i
competències adquirides mitjançant la pràctica associativa.
Descripció de les
accions/activitats
Informació amb
reunions i contactes
amb actors

Indicadors
•
•

Aliances creades: 5
Nombre de reunions impulsades amb actors:
4

Cronograma

Primer
semestre 2019
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•

Nombre de contactes amb actors: 9

Generació de discurs
i treball en espais de
participació

•
•

Reunions politico-tècniques: 5
Nombre d’espais de debat impulsats:
• Àmbits: 3

Setembre Octubre
2019

Celebració de la
Taula rodona:
Competim?

•
•

Nombre de ponents a la taula rodona: 5
Participació de les entitats del CNJC als
espais de debat: 8
Total de persones participants: 13

Setembre
2019

Aprovació de la resolució: Per al
reconeixement de les competències
associatives - Comitè Executiu.

Novembre
2019

•
Elaboració d’una
Resolució: Per un
reconeixement de les
competències
associatives

•

Rendim Comptes! Aquest projecte va néixer de nou amb diferents entitats interessades a
què el CNJC abordés la temàtica. Un cop feta una ronda de contactes amb actors i
valorant la situació, es va decidir dotar de discurs al CNJC sobre la temàtica mitjançant
una resolució. Aquesta resolució es va formular a partir de la taula rodona Competim i de
la participació de les entitats i del secretariat. Un cop fet aquest procés, el projecte
passarà de l’eix 1 a l’eix 2 sobre incidència i impacte.

Valoració: una de les problemàtiques a les quals s’enfronta l’associacionisme és la manca
de reconeixement i valoració per part de la societat. Com a mesura per resoldre-ho, el pla
de treball 2019 es volia centrar en la promoció de la valoració dels aprenentatges i
competències adquirides en la pràctica associativa; com a primer pas per fer-ho vam
generar espais de participació amb les entitats membres del CNJC, d’altres expertes en
aquesta temàtica i professionals amb una trajectòria dins aquest àmbit per generar
discurs propi i acabar aprovant una resolució al Comitè Executiu. Malgrat que ens hauria
agradat tenir més participació de les entitats del CNJC en aquest procés, creiem que la
resolució beu de les diferents sensibilitats de les associacions que en formeu part i és la
base per iniciar una feina d’incidència política i sensibilització enguany.

RECURSOS I ACTORS
PRESSUPOST
Pressupostats:
500€

Executats: 0 €

HUMANS
Secretariat: Guillem Dorca, Marià Llop i
Georgina Rodríguez
Equip tècnic: Tècnic de Participació i
Tècnic d’Emancipació

ALIANCES
Fundació Ferrer i Guàrdia
(FFG)
Xarxa d’Associacions de
Catalunya (XAC)
Observatori Català de la
Joventut (OCJ)
Consell de la Joventut de
Barcelona (CJB)
Aliança Educació 360
Fundesplai
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P6. Eines MAJ
Objectiu Estratègic i Objectius Operatius
1.4. SUPORT A ENTITATS: Ser una eina de suport i enfortiment per a les entitats juvenils
de Catalunya.
1.4.3. Ampliar el catàleg de la Borsa del CNJC i l'oferta formativa en general
d'acord amb les necessitats de les entitats.
1.4.4. Analitzar les necessitats del MAJ i el MOJ més enllà de la formació per
definir en futur un servei de suport a les entitats juvenils catalanes.
Descripció de les
accions/activitats
Ampliació i consolidació de
l’Equip de Formadores (EF).

Indicadors
•

Nombre de candidatures
presentades: 26 persones

•

Nombre de formacions
modificades del catàleg: 10

Cronograma

Març 2019 Febrer 2020

formacions i 3 itineraris
formatius

Realització d’una diagnosi de
les necessitats de les entitats i
de l’actualitat.

Realització d’una diagnosi de
les necessitats de les
formadores.

•

Nombre de reunions de l’equip
de formadores: 3

•

Nombre total de membres de
l’EF: 8 professionals

•

Nombre d’entitats que
participen del formulari de
diagnosi: 5

•

Qualitat de les respostes:

•

Detecció de formacions a
revisar: 8 formacions
Detecció de noves temàtiques
d’actualitat: 3 temes

•

Octubre Novembre
2019

valoració positiva de l’actual
projecte, falta de proposició de
projectes futurs

Juliol Setembre
2019
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Rendim comptes! Durant aquest curs l’Equip de Formadores ha anat dissenyant

conjuntament el futur de les formacions i facilitacions que s'ofereixen aquest 2020, en un
constant diàleg amb les necessitats dels projectes del CNJC i les avaluacions conjuntes
que es fan després de cada taller o facilitació a les diferents entitats que conformen el
teixit associatiu. A les reunions s’han treballat no només temes de coordinació interna,
sinó que també s’han (re)pensat moltes de les formacions per tal de continuar innovant
en les metodologies d’educació no formal.
D’altra banda, es va intentar realitzar una diagnosi de les necessitats de les entitats
membres que no va resultar com esperàvem. Tot i així, aquest curs vinent continuarem
amb la tasca de crear un mapa de necessitats de les MAJ i MOJ, per tal d’ampliar els
recursos i eines que oferim.
Valoració Política: Malgrat haver realitzat un formulari per detectar necessitats de les

entitats juvenils que no ha tingut molta resposta per part de les associacions juvenils,
s'han dut a terme canvis interns per millorar i enfortir el servei d'eines MAJ del CNJC.
Sobretot per part de la borsa de formadores, on s'han integrat més en els espais del
CNJC, i s'ha enfortit amb una nova crida de formadores i una reforma de les condicions,
amb la perspectiva de canvis i millores en el proveïment d’aquests serveis.

El formulari pretenia fer una anàlisi de les necessitats de les associacions juvenils més
enllà de les formacions i facilitacions, i així en un futur, dissenyar un projecte de suport a
les entitats juvenils més holístic. Tot i la falta de respostes en aquest primer intent,
l'objectiu final continua sent el de construir un projecte de suport a l'associacionisme
juvenil, començant pels nous itineraris de l'Equip de Formadores.
RECURSOS I ACTORS
PRESSUPOST
Pressupostat: 2500€

Executat: 1690€ (sense
desplaçaments)

HUMANS
Secretariat: Isaura González,
Estrella Claramunt, Marià Llop

Equip Tècnic: Tècnica de Drets Civils i
Internacional

ALIANCES
Diputació de
Barcelona (DIBA)
Institut Europeu del
Mediterrani (IEMed)
Institut Català de les
Dones (ICD)

Equip de Formadores: Joana P.,
Joana R. Marina G., Clara G., Alba
C., Pau C., Mariguín B.

P7. Plataformes locals
Objectiu Estratègic i Objectius Operatius
1.5. PLATAFORMES LOCALS. Augmentar la presència d’associacions juvenils arreu de
Catalunya, posant el focus en territoris amb teixit associatiu feble.
1.5.1. Detectar i analitzar els territoris de prioritària actuació en termes de foment de
l’associacionisme juvenil.
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1.5.2. Sensibilitzar diputacions, consells comarcals i ajuntaments sobre la importància
de fomentar l’associacionisme juvenil des de les institucions locals.
1.5.3. Promoure el reconeixement públic de la tasca associativa de les entitats i del
propi CNJC.
1.5.4. Facilitar la creació i la tasca dels Consells Locals de Joventut o plataformes de
coordinació territorials
Descripció de les
accions/activitats

Indicadors

Cronograma/Calendari

Publicació de Resolucions per
sensibilitzar sobre la importància
de fomentar l’associacionisme
juvenil

Nombre de resolucions: 1
Resolució “Per al
reconeixement de les
competències associatives”

Novembre 2019

Facilitació de la creació d’un CLJ
a través de la Borsa de
Formadores

Facilitació CLJ Cassà de la
Selva

Juliol 2019

Facilitació de la creació d’un CLJ
a través de la Borsa de
Formadores

Facilitació CLJ Folgueroles

Setembre 2019

Facilitació de la creació d’un CLJ
a través de la Borsa de
Formadores

Facilitació CLJ Sant Feliu de
Llobregat

Gener 2020

Rendim Comtes! Aquest projecte s’ha vist minimitzat, en part, pel fet que no disposem
actualment d’una figura de tècnic de territori que es dediqui exclusivament a aquestes
funcions.
Valoració Política: En el darrer any el CNJC s’ha realitzat la diagnosi de la realitat
territorial de l’associacionisme juvenil de Catalunya. Tot i així, per si sola no acaba de fernos resoldre el problema, ja que simplement ens mostra la falta d’associacionisme en els
territoris amb menys població.
Dit això, el CNJC segueix sent la referència territorial a l’hora de buscar ajuda o resoldre
dubtes, així com l’ens en el qual des dels Ajuntaments recorren per informar-se i recolzarse en la creació i dinamització dels seus municipis. La celebració de les eleccions
municipals i els múltiples canvis de governs a molts municipis han obert una finestra
d’oportunitats per augmentar la implementació de CLJ a Catalunya.
Com a CNJC, i de cara al futur, hem d’establir un circuit ben definit sobre la creació de
CLJ amb passos clars i fites mesurables.

RECURSOS I ACTORS
PRESSUPOST
No estava
pressupostat

HUMANS
Secretariat: Núria Cabiscol, Marià Llop
Tècnic Territorial, Tècnica de Drets Civils i
Internacional, Direcció de Programes

ALIANCES
Diputació de Barcelona
(DiBa)
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EIX 2 | Drets: Incidència i impacte
L’eix 2, titulat com “Drets: Incidència i impacte” agrupa tots aquells projectes que volem
orientar específicament a la incidència política en les institucions públiques, sabent que
per aconseguir-ho serà necessària la recerca i mobilització prèvia del jovent. És per això
que cadascun dels projectes es troba en una fase diferent, amb particularitats
concretes que responen també al context social i polític per a cada tema que treballem.
En aquest sentit, a continuació destaquem els projectes que hem treballat per aquest
eix diferenciant la fase en la qual s’han trobat l'any 2019.

En aquest sentit, hem treballat en projectes complexes i de temàtiques variades i
multifactorials, destacant que alguns d’ells han tingut una repercussió més àmplia de la
que esperàvem i atansant els propòsits que ens havíem proposat. Hem treballat per
posar a l’agenda política els temes que vam definir com les necessitats, problemàtiques
i voluntats de les joves per traslladar la seva veu a les institucions, en la mesura en què
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ens és possible. També cal esmentar que treballar amb un full de ruta com el pla
estratègic ens ha permès aterrar els projectes i treballar-los de manera estructurada
adaptant-nos a una realitat política canviant i inestable.
A continuació detallem les accions que hem desenvolupat per cada un dels projectes fet
que ajudarà a clarificar i retre comptes de manera més concreta.

P8. Violències masclistes en xarxes socials
Objectiu Estratègic i Objectiu Operatiu
2.5. SENSIBILITZACIÓ: Promoure la sensibilització social sobre les necessitats, demandes
i drets del jovent mitjançant la difusió d'informació.
2.5.7. Formar a educadors/es i a adolescents i joves sobre les violències masclistes
en entorns digitals mitjançant presentacions del projecte "Unfollow a les
violències masclistes" al territori i formacions de la borsa de formadores sota
demanda.
Descripció de les
accions/activitats
Presentació
“Unfollow a
masclistes
digitals” a les
Govern.

del projecte
les violències
en
entorns
delegacions de

Indicadors
•

Cronograma

Nombre de presentacions del Febrer recurs arreu del territori: 4 Desembre
presentacions
(Lleida,
Girona,
Tarragona, Terres de l’Ebre)

•

2019

Valoració dels i les educadores de
les
presentacions:
totes
les

participants afirmen que els tallers
vivencials i la part teòrica de les
presentacions és molt útil per
millorar el treball en aquest tema
amb el jovent.
Formació directa a joves als
instituts, espais joves,
associacions i entitats.

•

Nombre de formacions a joves: 19 Març -

•
•

Nombre d’instituts públics: 3 IES
2019
Nombre d’entitats del CNJC: 1

•

Nombre

tallers

entitat

entitats

Desembre

d’entitats

externes:

5
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Difusió i traducció a l’anglès i
l’àrab de la guia “Unfollow a
les violències masclistes”

•

Nombre de còpies impreses de la Desembre
2a edició de la versió en català: 2019 - Febrer
1125 còpies

2020

Rendim Comptes! Durant aquest curs destaquem la representació territorial que ha

tingut aquest projecte, donat que s’han pogut finalment executar quatre e les cinc
presentacions planejades -finalment a Pirineus no es va poder presentar el recurs per
motius d’agenda de la Delegació del Govern. De caire general, les valoracions de les
persones assistents han sigut força positives tot destacant la gran utilitat de la
combinació de part teòrica i taller vivencial. A més, s’ha apostat per tornar a imprimir el
recurs per tal de continuar difonent el projecte i arribar a més entitats juvenils que vulguin
treballar les violències masclistes en entorns digitals. D’altra banda, arrel de la bona
acollida que ha tingut el projecte a les diverses presentacions que hem fet als espais
internacionals, vam creure convenient traduïr la guia per tal d’oferir aquest recurs a
d’altres països de la mediterrània que comparteixen reptes amb el nostre jovent, i que a
més ens poden revertir donant-nos noves estratègies que serveixen en l’actual context de
globalització a Catalunya.
Valoració política: El projecte Unfollow a les Violències masclistes ha estat un dels eixos

de treball principal en temes de gènere dins del CNJC en els darreres anys. Enguany hem
seguit amb les presentacions arreu del territori, aconseguint crear espais de diàleg amb
persones que treballen aquest tema des de perspectives ben diferents, generant espais
de debat i sinergies molt interessants. Per altra banda, hem seguit treballant la temàtica
directament a instituts tot i que en menor mesura. Les violències masclistes a les xarxes
són un tema cada vegada més tractat i des del CNJC seguirem apostant pel tractament
d’aquest tema des d’un vessant no estigmatitzador ni culpabilitzador però segurament
cal ampliar la visió i sortir de l’àmbit on ens hem centrat fins ara.
RECURSOS I ACTORS
PRESSUPOST
Pressupostat:
2760€

Executat:
5222.82€

HUMANS
Secretariat: Georgina Rodríguez

Equip Tècnic: Tècnica de Drets
Civils i Internacional

ALIANCES
Delegacions de govern
Serveis territorials
Institut Català de les Dones
(ICD)
Institut Europeu del
Mediterrani (IEMed)
Fundació ACM “Joves per la
mediterrània”
North South Center

P9. Ludopaties juvenils
Objectiu Estratègic i Objectiu Operatiu
2.1. INVESTIGACIÓ Generar i difondre coneixement sobre problemàtiques, voluntats i
noves necessitats del jovent per contribuir a la igualtat efectiva i a la defensa dels seus
drets.
2.1.6. Analitzar la situació actual de les persones joves i adolescents en relació a les
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apostes, els jocs d'atzar i els jocs amb micropagaments.
Descripció de les
accions/activitats

Indicadors

Generació d’una diagnosi

•

•
•

Cronograma

Nombre de documents de
dades i notícies
relacionades: 3
Nombre d’actors: 3
Nombre d’estudis cercats: 4

Abril - Juny 2019

Informació amb diferents actors,
institucionals, socials

•

Nombre de reunions
realitzades: 5

Maig - Novembre
2019

Generació de discurs i documents
marc

•

Nombre de documents de
treball: 2
Nombre de documents
marc de discurs: 1

Maig - Novembre
2019

•

Desembre 2019

Rendim Comptes! Aquest projecte tenia com a pilar la diagnosi de la situació. Veient en

les diferents reunions la voluntat de l’administració en l’elaboració d’una llei i regular
entorn la temàtica, hem decidit fer seguiment de les ludopaties i les addiccions
comportamentals veient que hi ha una voluntat política important i de diferents
administracions.
Valoració: és necessari que destapem i visibilitzem les problemàtiques de la gent jove.

Amb aquest propòsit vam marcar-nos com a objectiu veure què estava passant amb les
apostes, els jocs d’atzar i els jocs de micropagament. Arrel d’aquesta voluntat, ens hem
reunit amb entitats i actors claus que ens ajuden a analitzar la situació actual i, hem
pogut veure que és un tema que s’està abordant des de l’Administració. Així doncs,
considerem que hem de fer un gir a l’objectiu i passar a fer-ne seguiment de les propostes
institucionals.
RECURSOS I ACTORS
PRESSUPOST
No hi ha hagut
despesa associada

HUMANS
Secretariat: Mònica
Torralba
Equip tècnic: Tècnic
d’Emancipació

ALIANCES
Associació Centre Català
d’Addiccions Socials (ACENCAS)
Secretaria d'Infància,
Adolescència i Joventut (SIAJ).
Sub-direcció general de
Drogodependències (SDGDiA)
Programa salut i escola.
Departament de Salut.
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P10. Pràctiques laborals i formatives
Objectiu Estratègic i Objectiu Operatiu
2.1. INVESTIGACIÓ: Generar i difondre coneixement sobre problemàtiques, voluntats i
noves necessitats del jovent per contribuir a la igualtat efectiva i a la defensa dels seus
drets.
2.1.2. Analitzar la situació de precarietat juvenil que genera l'actual sistema de
pràctiques laborals i formatives a Catalunya.
2.2. ALIANCES ESTRATÈGIQUES: Revisar i enfortir la xarxa d’entitats aliades
estratègiques per millorar els processos d’incidència i posicionar-nos en la defensa de
drets del jovent.
2.2.2. Augmentar el nombre d'entitats membres del grup de treball existent i
obrir-lo a la participació d'agents experts externs.
2.4. POLÍTIQUES PÚBLIQUES: Fer incidència institucional per avançar en igualtat i
garantir el ple exercici de drets del jovent.
2.4.2. Liderar l’establiment d’un registre únic de les persones joves en pràctiques
amb la coordinació dels departaments d'Educació, de Treball, Afers Socials i
Famílies i d'Empresa i Coneixement per garantir major transparència i elements
per fer un seguiment acurat de possibles abusos.
2.5.2. Promoure les bones pràctiques entre empreses, institucions i administració
pública per dignificar la figura de les persones en pràctiques.
Descripció de les
accions/activitats

Indicadors de
Resultats

Consolidació del Grup de
treball per definir la
campanya Becàries
precàries

•

Celebració d’una ronda de
contactes i/o reunions
amb actors

•

Creació de la 1ª
Campanya sensibilització
Becàries Precàries

•

•

•

•
•
•

Cronograma/Calendari

Nombre d’entitats
participants: 6
Nombre de participants: 10

Març 2019

Nombre de contactes amb
actors: 6
Nombre de reunions amb
actors: 5

Abril - Febrer 2019

Nombre de respostes al
Formulari web CNJC: 79
Nombre de materials de
Cartelleria campanya: 7
Nombre de reunions: 2
Impactes XXSS:
Twitter:
#BecàriesPrecàries:
Tuits generats: 80
RT: 252
Likes: 321
#LesMevesPràctiques
Tuits generats: 42
RT: 132

Juny - Juliol 2019
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Likes: 161
Visites web notícia campanya:
75
Visites web bústia: 1.448
Consolidació del Grup de
treball materials (guiapamflet)

•

Nombre d’entitats paricipants: Juny 2019

•
•

Nombre de participants: 8
Nombre de documents de
treball CJB: 1

Creació de la 2ª
Campanya de
sensibilització de
problemàtiques

•

Nombre de respostes al
Formulari web CNJC: 99
Nombre d’Imatges de
campanya (mems, gifs,
infografies): 25
Nombre de reunions: 2

Setembre - Novembre
2019

•

•

6

Celebració de reunió amb
grups parlamentaris
(GP’s)

•

Nombre de reunions amb
GP’s: 1

Juliol 2019

Elaboració de discurs i
document marc

•

Nombre de documents marc
de treball: 1

Setembre -Desembre
2019

Rendim Comptes! Partint de la base de l’aprovació d’una resolució sobre la temàtica;

aquest curs s’ha seguit amb el grup de treball per definir les dues campanyes de
sensibilització de les “Becàries Precàries”. No obstant, pel context polític de la tardor
passada, no vam tenir els resultats esperats en la implicació a la campanya.
Valoració: el projecte “per unes pràctiques laborals i formatives dignes” ha seguit amb la

calendarització prevista pel 2019, on a inicis d'any el Grup de Treball va optar perquè el
CNJC fes un formulari obert a la joventut de Catalunya perquè expliquessin les seves
experiències davant les pràctiques. De cara al 2020 caldrà continuar centrant esforços en
la incidència política a tots els àmbits possibles (Parlament, govern, mitjans de
comunicació) per visualitzar la precarietat de les pràctiques formatives i laborals.
RECURSOS I ACTORS
PRESSUPOST
Pressupostats:
700€

Executats:
465,81€

HUMANS
Secretariat: Estrella
Claramunt i Guillem Dorca.
Equip tècnic: Tècnic
d’Emancipació

ALIANCES
Becàries en Lluita UB
Consell de l’Estudiantat de les
Universitats Catalanes (CEUCAT)
Consell de la Joventut de Barcelona
(CJB)
Consell de Relacions Laborals. Gencat.
Servei d’Ocupació de Catalunya.
Gencat.
Direcció General de Joventut (DGJ)
Direcció General d’Universitats
Diputades al Congreso: Aina Vidal,
Marta Rosique
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P11. Dret a l’habitatge: joves llogateres
Objectiu Estratègic i Objectiu Operatiu
2.1. INVESTIGACIÓ: Generar i difondre coneixement sobre problemàtiques, voluntats i
noves necessitats del jovent per contribuir a la igualtat efectiva i a la defensa dels seus
drets.
2.1.4. Diagnosticar les vulneracions de drets que es produeixen en l'accés i tinença
d'habitatge entre les persones joves, així com identificar tendències i perfils.
2.2. ALIANCES ESTRATÈGIQUES: Revisar i enfortir la xarxa d’entitats aliades
estratègiques per millorar els processos d’incidència i posicionar-nos en la defensa de
drets del jovent.
2.2.4. Cerca d’entitats afins que apostin per la lluita pel dret a l’accés a l’habitatge
i coordinació per tal d’elaborar una proposta política en relació a l’habitatge jove.
2.3. FORMACIÓ I MOBILITZACIÓ: Facilitar eines i recursos a les entitats i jovent
organitzat per poder realitzar més eficientment processos d’incidència institucional i
social des de l’òptica de la justícia global.
2.3.2. Promoure l'empoderament de les persones joves per exercir els seus drets
davant les vulneracions i abusos que es produeixin en matèria d'accés i tinença
d'habitatge.
2.4. POLÍTIQUES PÚBLIQUES: Fer incidència institucional per avançar en igualtat i
garantir el ple exercici de drets del jovent.
2.4.5. Aconseguir el compromís de l'Agència d'Habitatge de Catalunya en relació
a la promoció i impuls dels models alternatius d'accés i tinença d'habitatge.
2.5. SENSIBILITZACIÓ: Promoure la sensibilització social sobre les necessitats, demandes
i drets del jovent mitjançant la difusió d'informació.
2.5.3. Fer visibles les vulneracions de drets que viuen les persones joves en el
procés d’accés a l’habitatge.
Descripció de les
accions/activitats
Investigació de vulneracions i
dades

Indicadors
•
•

Celebració de reunions amb
actors

•
•

•
•
•
Acord de col·laboració de la
radiografia amb Observatori Desc

•
•

Cronograma

Nombre de dades i
indicadors rellevants: 16
Nombre d’informes
consultats: 8

Abril - Juny 2019

Nombre de reunions amb
aliances: 4
Nombre de documents
marc de diagnosi i
propostes: 2
Document marc de
propostes sobre MAATH: 1
Participació en diferents
espais: 1
Nombre d’entrevistes sobre
habitatge: 3

Abril 2019 - Febrer
2020

Nombre de reunions: 2
Nombre de documents de

Juny - Setembre
2019
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col·laboració: 1
Elaboració Radiografia Joves
Llogateres

•
•

Nombre de reunions: 8
Nombre de documents
treballats: 9

Octubre 2019 Febrer 2020

Enquesta: Per uns lloguers dignes

•
•

Nombre de reunions: 3
Nombre de cops per
setmana de seguiment: 2
Nombre d’enquestes
respostes: 1456

Novembre 2019 Gener 2020

•
Presentació Radiografia Joves
Llogateres

•
•

Nombres de documents
Març 2020
Radiografia finalitzada: 1
Nombre de presentacions: 1

Rendim Comptes! El projecte, segons la planificació inicial, es va veure modificat, ja que és

va decidir anar més enllà i fer un estudi més complet i amb col·laboració amb
l’Observatori DESC. Així doncs, estem a l’espera de la presentació oficial de la
Radiografia de joves llogateres. Falta la part corresponent a la Formació i Mobilització
que es farà enguany.
Valoració: Aquest any ens hem centrat en fer una radiografia en col·laboració amb

l’observatori DESC, Joves llogateres, amb l'objectiu de completar i aprofundir en la
situació de les joves llogateres i el dret a l'habitatge a Catalunya.
Tot i que la radiografia encara estigui en procés i s’hagi hagut de modificar la planificació,
s'han realitzat altres grans avenços en altres fronts com ara realitzar tallers de models
alternatius d'habitatge, aconseguir establir fortes aliances estratègiques o reunir-nos
amb
l'AHC
per
parlar
dels
nostres
objectius
operatius.
Finalment hem de valorar molt positivament que els agents actius de la societat civil
hagin aconseguit col·locar la crisi habitacional al centre de debat polític i mediàtic i
entitats com la nostra s'erigeixin, a través d’eines com la radiografia i tot el treball que
hem estat fent, per formar part de la solución.
RECURSOS I ACTORS
PRESSUPOST
Pressupostats:
7.200€

Executats:
3943,32€

HUMANS
Secretariat: Nil López, Estrella
Claramunt i Guille Chirino.
Equip tècnic: Tècnic de Territori i
Tècnic d’Emancipació

ALIANCES
Observatori Desc (ODESC)
Sindicat de Llogaters (SLL)
Plataforma pel dret a un
habitatge digne (PDHD)
Plataforma d’afectats de la
hipoteca (PAH)
Consell Assessor d’Habitatge
de Catalunya (CAHC)
Agència d’Habitatge de
Catalunya (AHC)
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P12. Drets Sexuals i Reproductius
Objectiu Estratègic i Objectius Operatius
2.1. INVESTIGACIÓ: Generar i difondre coneixement sobre problemàtiques, voluntats i
noves necessitats del jovent per contribuir a la igualtat efectiva i a la defensa dels seus
drets.
2.1.3. Realitzar una diagnosi sobre els diferents drets sexuals i reproductius amb
perspectiva de gènere i LGBTI+, així com de qui són competència, per tal
d'identificar una temàtica clau que requereixi d'una campanya d'incidència.
2.2. ALIANCES ESTRATÈGIQUES: Revisar i enfortir la xarxa d’entitats aliades
estratègiques per millorar els processos d’incidència i posicionar-nos en la defensa de
drets del jovent.
2.2.3. Definir projectes conjunts que enforteixin la cooperació ja existent amb
Creación Positiva, amb l'ICD, amb el CJAS i amb l'Observatori de Drets Sexuals i
Reproductius.
2.3. FORMACIÓ I MOBILITZACIÓ: Facilitar eines i recursos a les entitats i jovent
organitzat per poder realitzar més eficientment processos d’incidència institucional i
social des de l’òptica de la justícia global.
2.3.1. Impulsar un programa formatiu destinat a entitats i jovent en general sobre
la temàtica identificada que tingui per objectiu activar un procés de denúncia i de
mobilització coordinada en aliança amb altres agents claus.
2.4. POLÍTIQUES PÚBLIQUES: Fer incidència institucional per avançar en igualtat i
garantir el ple exercici de drets del jovent.
2.4.4. Millorar la garantia i el reconeixement del dret sexual i reproductiu
identificat a Catalunya mitjançant indicadors adaptats que valorin l'accés a
aquest dret.
Descripció de les
accions/activitats

Indicadors

Cronograma

Realització d’una diagnosi i
priorització d’una temàtica.

•

Nombre de reunions amb
entitats especialitzades: 2

Març 2019

Generació d’aliances amb
entitats especialitzades.

•

Nombre de reunions per definir
projectes comuns: 3 reunions

Febrer Novembre
2019

Elaboració d’un programa de

•

Nombre de formacions: 4

Maig - Juny

amb entitats especialitzades i 1
reunió amb el Departament
d’Educació
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formació per tractar la
temàtica en entorns
multiculturals
Participació en l’elaboració
d’indicadors pel monitoratge
del compliment dels DSiR.

•

sessions

2019

Nombre de reunions del grup de
monitoratge de l’Agenda 2030
Feminista assistides: 3 reunions

Febrer Desembre
2019

de seguiment i 2 presentacions de
l’instrument desenvolupat.

Participació en l’elaboració de
continguts d’una de les parts
que conforma el projecte
“coeduca’t”

Octubre Desembre
2019

Rendim comptes! Després de fer una recerca exhaustiva per tal de prioritzar d’entre els

Drets Sexuals i Reproductius (DSiR) quines eren les temàtiques més rellevants a treballar
com a CNJC, en conjunt amb organitzacions de rellevant experiència vam acotar les
necessitats a les que adreçariem el projecte. A banda, es va crear el contingut de les
sessions per treballar en espais interculturals els DSiR, desenvolupant així una nova
oferta formativa que es va posar en pràctica per primera vegada a la MedUni.
Paral·lelament, vam participar de la definició dels indicadors que serviran per fer el
monitoratge de l’Agenda 2030 Feminista, on els DSiR prenen especial rellevància, per tal
de facilitar la incidència política a les entitats. Finalment, ens vam decidir coordinar amb
el Departament d’Educació per tal d’entendre la dimensió del projecte “coeduca’t” i poder
complementar la feina del mateix Dept. en l’àmbit de l’educació no formal, temàtica que
ens porta a definir el Pla de Treball del 2020.
Valoració Política: Pel que fa a Drets Sexuals i Reproductius aquest any ha sigut un any

de revisar objectius i acabar de plantejar quines son les necessitats de les joves en aquest
àmbit. S’ha seguit teixint xarxa amb diferents agents que són inclusius amb la
perspectiva juvenil i que treballen per la transversalització dels DSIR en l’àmbit educatiu i
institucional, fet que considerem indispensable per a poder ser també referents en la
temàtica i per nodrir-nos dels posicionaments i coneixements ja generats. Hem pogut
participar activament en el projecte de “coeduca’t” en aliança amb el Centre Jove
d’Atenció a les Sexualitats (CJAS) formant part del grup d’entitats assessores en el
repartiment de continguts agrupats per edats d’infants i joves. En aquests processos de
participació ha sigut on hem anat construint i teixint possibles formes de traslladar
aquest model al món de les entitats i a l’educació no formal que caracteritza al CNJC i
formarà part de l’eix vertebrador en els propers anys.
RECURSOS I ACTORS
PRESSUPOST
Pressupostat:
2850€

Executat: 2185€

HUMANS
Secretariat: Estrella
Claramunt, Carles Pericas,
Isaura González

Equip Tècnic: Tècnica de Drets
Civils i Internacional

ALIANCES
Agenda 2030 Feminista
Creación Positiva
Institut Català de les Dones (ICD)
Centre Jove d’Atenció a les
Sexualitats (CJAS)
L’Associació: Drets Sexuals i
Reproductius
Network on Youth and Global
Citizenship (MedUni)
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Euromed Youth Network
Departament d’Educació

P13. Sàhara Occidental
Objectiu Estratègic i Objectius Operatius
2.1. INVESTIGACIÓ: Generar i difondre coneixement sobre problemàtiques, voluntats i
noves necessitats del jovent per contribuir a la igualtat efectiva i a la defensa dels seus
drets.
2.1.5. SÀHARA OCCIDENTAL: Visibilitzar la lluita i arribar a les esferes polítiques
per tal que es prenguin decisions parlamentàries que puguin incidir en la realitat
del poble sahrauí.
2.2. ALIANCES ESTRATÈGIQUES: Revisar i enfortir la xarxa d’entitats aliades
estratègiques per millorar els processos d’incidència i posicionar-nos en la defensa de
drets del jovent.
2.2.5. SÀHARA OCCIDENTAL: Contribuir a la consolidació de la Plataforma pel
Sàhara Occidental a Catalunya, mantenir la relació amb la UJSario i cercar altres
agents del Sàhara Occidental.
2.3. FORMACIÓ I MOBILITZACIÓ: Facilitar eines i recursos a les entitats i jovent
organitzat per poder realitzar més eficientment processos d’incidència institucional i
social des de l’òptica de la justícia global.
2.3.3. SÀHARA OCCIDENTAL: Formar a les entitats juvenils i al jovent en general
sobre el conflicte del Sàhara Occidental i sobre els mecanismes actuals per incidir
en els processos nacionals i internacionals oberts actualment per resoldre'l.
2.4. POLÍTIQUES PÚBLIQUES: Fer incidència institucional per avançar en igualtat i
garantir el ple exercici de drets del jovent.
2.4.6. SÀHARA OCCIDENTAL: Assolir un posicionament del Parlament de
Catalunya a favor del dret a l'autodeterminació del Sàhara Occidental.
2.5. SENSIBILITZACIÓ: Promoure la sensibilització social sobre les necessitats, demandes
i drets del jovent mitjançant la difusió d'informació.
2.5.4. SÀHARA OCCIDENTAL: Fer d'altaveu de les campanyes de sensibilització de
la Plataforma pel Sàhara Occidental per contribuir a reduir el silenci mediàtic
entorn a l'ocupació del Sàhara Occidental, els campaments de refugiats/es i les
persones joves sahrauís a la diàspora.
Descripció de les
accions/activitats
Participació en la Plataforma
pel Sàhara Occidental aportant
discurs en la comissió
d’incidència política i
col·laborant en les activitats de
sensibilització.

Indicadors
•

Nombre de reunions de la
Plataforma pel Sàhara: 8
sessions de treball

•
•

Nombre de reunions de
l’Intergrup Parlamentari: 1 reunió
Nombre de reunions amb d’altres

Cronograma

Març Desembre
2019
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projectes afins: 1 trobada amb
activistes de Palestina i el
Sàhara

Renovació del conveni de
col·laboració internacional amb
l’UJSario com a representant
del jovent del Sàhara
Occidental.

•

Nombre d’activitats de
sensibilització i/o formació: 3

•

Nombre de reunions amb agents
que tenen projectes de
cooperació amb el Sàhara: 3

Setembre
2019

trobades
•

Valoració del conveni amb
UJSario: es valora positivament
la renovació d’un conveni de
col·laboració que fixa com
objectius l’incidència política a
Catalunya i projectes de
formació i sensibilització en
ambdós territoris.

Rendim comptes! Durant aquest curs la Plataforma pel Sàhara Occidental s’ha presentat

als diferents medis per tal de donar a conèixer els seus objectius i així consolidar també la
seva activitat de sensibilització i incidència política, conformant-se com a referent del
jovent organitzat per la defensa dels drets del Sàhara Occidental. Entre les activitats
desenvolupades s’hi troben tallers de sensibilització a jornades simbòliques (Dia de les
persones Refugiades…), presentació de la situació al Sàhara Occidental en aliança amb
l’Escola de Cultura de Pau, entre d’altres. A nivell d’incidència política, com a Plataforma
ens hem reunit també amb l’Intergup Parlamentari.
Paral·lelament, el CNJC ha renovat el seu conveni per tres anys amb l’UJSario, com a
representant del jovent de Saguia el Hamra y Río de Oro, en el que s’emmarca el tipus de
col·laboració per aquest 2020 prioritzant la sensibilització i la incidència política a
Catalunya, a més de formacions específiques amb jovent del Sàhara.
Valoració Política: Des del secretariat del CNJC s’ha treballat a nivell de Catalunya

formant part de la Plataforma pel Sàhara en tot el que ha estat necessari i participant
de manera activa en la dinamització de la mateixa plataforma, així com hem participat
de la comissió d’incidència política per tal de construir estratègies conjuntes.
De la mateixa manera, però, el secretariat del CNJC ha treballat amb entitats
internacionals en la pedagogia i sensibilització de la situació del Sàhara Occidental, així
com amb l’UJSario, amb qui hem renovat el conveni de col·laboració i hem compartit les
necessitats existents remarcant la voluntat de col·laboració en temes de formació i la
seva participació en espais internacionals per tal de donar veu a les seves demandes.
RECURSOS I ACTORS
PRESSUPOST
Executat:
220,89€

HUMANS
Secretariat: Marc Martínez

Equip Tècnic: Tècnica de Drets Civils
i Internacional

ALIANCES
Plataforma pel Sàhara
Occidental
European Youth Forum (YFJ)
Escola de Cultura de Pau
Agència Catalana de la
Joventut (ACJ)
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P14. Suïcidi juvenil
Objectiu Estratègic i Objectiu Operatiu
2.2. ALIANCES ESTRATÈGIQUES: Revisar i enfortir la xarxa d’entitats aliades
estratègiques per millorar els processos d’incidència i posicionar-nos en la defensa de
drets del jovent.
2.2.6. Ampliar aliances amb agents de l'àmbit educatiu i de la salut i enfortir les
col·laboracions existents en matèria de suïcidi juvenil i salut mental.
2.3. FORMACIÓ I MOBILITZACIÓ: Facilitar eines i recursos a les entitats i jovent
organitzat per poder realitzar més eficientment processos d’incidència institucional i
social des de l’òptica de la justícia global.
2.3.4. Incorporar de forma transversal estratègies d'educació emocional i cura de
la salut mental als espais associatius.
2.4. POLÍTIQUES PÚBLIQUES: Fer incidència institucional per avançar en igualtat i
garantir el ple exercici de drets del jovent.
2.4.7. Aconseguir resposta de l’administració pública per encarar la problemàtica
del suïcidi juvenil com a fenomen social multifactorial.
2.5. SENSIBILITZACIÓ: Promoure la sensibilització social sobre les necessitats,
demandes i drets del jovent mitjançant la difusió d'informació.
2.5.6. Fer visible la problemàtica del suïcidi juvenil i les estratègies de prevenció als
principals mitjans de comunicació.
Descripció de les
accions/activitats
Presentació de la Guia
Encarem el Suïcidi Juvenil

Indicadors
•
•
•

•
•

Celebració de reunions amb
aliances estratègiques

•
•
•

Celebració de reunions
d’incidència governamental

•
•
•

Cronograma

Nombre de ponents a la taula
rodona a Rubí: 5
Nombre d’assistents a la
presentació a Rubí: 36
Nombre de mitjans de
comunicació a la presentació a
Rubí: 4
Nombre de notícies relacionades
a la presentació: 16
Nombre de guies en paper
repartides a entitats i
administració: 990

Març 2019

Nombre d’entitats amb les quals
generem aliances: 5
Nombre d’entitats noves: 3
Nombre de reunions: 6

Maig Desembre 2019

Nombre de reunions amb
l’administració: 5
Nous espais de participació
institucional i de coordinació: 1
Nombre de plans i programes de
l’administració on s’ha incidit: 5

Maig Desembre 2019
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Celebració de reunions
incidència parlamentària

•
•
•
•
•

Elaboració de Notícies sobre la
temàtica

•
•

Realització de Tallers formatius
sobre salut mental a entitats
del CNJC - Obertament

•

•

Nombre de reunions amb GP’s
Maig 2019 del Parlament: 5
Juliol 2019
Nombre de compareixences
proposades al Parlament: 11
Nombre de compareixences del
CNJC: 2
Nombre de resolucions
abordades al Parlament: 7
Nombre de mocions publicades al
Parlament: 1
Nombre de notícies publicades
del CNJC: 6
Nombre d’impactes en mitjans
de comunicació: 42

Maig Novembre 2019

Nombre de tallers formatius
sobre salut mental a entitats del
CNJC: 5
Total de participants als tallers:
90 aprox.

Desembre 2019
- Febrer 2020

Valoració molt positiva i necessària de les
entitats i les participants

Participació Taula SMC

•

Taula rodona: Aportacions des de
l'experiència: necessitats i reptes
en l'acompanyament als joves:
Isaura González

Novembre 2019

Participació al focus grup Salut
Mental - Hospital Sant Joan de
Déu

•

Nombre de participacions: 1

Gener 2020

Rendim Comptes! Els esforços destinats al seguit d’accions del pla de treball van de la mà

de la incidència al parlament i al govern i en fer noves aliances.

Valoració: Aquest any, des del Consell s’ha treballat per a posar a l’ordre del dia de les

polítiques de salut pública la prevenció del suïcidi juvenil. I s’han pogut aconseguir molts
reptes tals com la realització d’una sessió monogràfica sobre suïcidi juvenil en la CPJ
(Comissió de Polítiques de Joventut) on entitats del sector i les joves del mateix consell
vam poder dir la nostra sobre el que pensem dels serveis de salut actuals i el que volem
que canviï. A més, posteriorment es va aprovar una moció al ple del parlament sobre la
temàtica on hi van tenir cabuda algunes de les nostres demandes com a consell i s’ha fet
seguiment dels compromisos presos pels parlamentaris a través de reunions tant amb el
departament de salut com amb el d’educació. Hem pogut apropar, doncs, la realitat
treballada durant molts anys des de les entitats de l’àmbit de la salut mental als
parlamentaris i sensibilitzar en la importància de la prevenció en salut mental per a joves
ja que és un dret fonamental i és indispensable per evitar la cronificació de
problemàtiques psíquiques i l’aïllament social que se’n deriva. Les joves ens mereixem uns
serveis de salut mental públics que responguin a les nostres necessitats concretes i una
escolarització on es tracti, des de ben petits, l’educació emocional.
Algunes de les nostres demandes han estat escoltades però cal seguir treballant perquè
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realment es compleixin i perquè s’acabi posant fil a l’agulla en abordar la prevenció del
suïcidi juvenil. Cal treballar per la desestigmatització de les persones amb patiment
psíquic, la consciència de l’existència de la salut mental en totes i cadascuna de nosaltres i
la importància de parlar d’un tema tabú com és el suïcidi juvenil, entre altres. I tot això cal
fer-ho creant xarxa i és per això que aquest any ens hem reunit amb diverses entitats de
l’àmbit de la salut i volem seguir fent-ho l’any que ve per aportar sempre la perspectiva
juvenil i generar sinergies.
RECURSOS I ACTORS
PRESSUPOST
Pressupostats:
1.200€

HUMANS
Secretariat: Carles
Pericas, Estrella
Claramunt i Isaura
González
Equip Tècnic: Tècnic
d’Emancipació

Executats:
1409,65€

ALIANCES
Associació per a la Prevenció del Suïcidi i
l’Acompanyament al Supervivent
(APSAS)
Federació d'Associacions de Mares i
Pares d'Alumnes de Catalunya (FAPAC)
Salut Mental Catalunya (SMC)
Obertament
Després del Suïcidi – Associació de
Supervivents (DSAS)
Hospital Sant Pau i Santa Creu
Hospital Sant Joan de Déu
Fundació Tres Turons (FTT)
Centre Higiene Mental Les Corts (CHMC)
Observatori Mitjans i Salut Mental

P15. Desestigmatització i reconeixement de les joves als mitjans
Objectiu Estratègic i Objectius Operatius
2.6. DESESTIGMATITZACIÓ. Promoure la difusió d'una imatge positiva i
desestigmatitzadora del jovent des dels mitjans de comunicació.
2.6.1. DESESTIGMATITZACIÓ. Generar informació quantitativa i qualitativa sobre el
tractament i presència de les persones joves als mitjans de comunicació.
2.7. RECONEIXEMENT. Aconseguir la consideració del CNJC i el MAJ com a interlocutors
de referència en la defensa dels drets del jovent pels mitjans de comunicació.
2.7.1. RECONEIXEMENT. Posar en relació mitjans de comunicació amb persones
joves associades expertes en temàtiques diverses.
Descripció de les
accions/activitats
Establiment d’aliances
estratègiques

Indicadors de
Resultats
•
•

Nombre de reunions de
treball amb CJB: 5
Nombre de reunions de
treball amb Grup Barnils: 4

Cronograma/Calendari

Abril - Desembre
2019
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Contractació de GB per
l’elaboració d’informe sobre
l'estigmatització del jovent
als mitjans

•

Nombre
contractats

sobre
el
tractament mediàtic del
jovent als mitjans digitals
catalans a càrrec al grup de
periodistes Grup Barnils: 1

d’estudis Juny - Desembre
2019

Elaboració i entrega de
l’informe

•

Nombre d’entregues de
l’informe “Estudi del

Desembre 2019

Establiment de properes
passes amb CJB

•

Nombre de reunions amb el
CJB: 1

Desembre 2019

tractament mediàtic dels
joves a la premsa digital
catalana”: 1

Rendim Comptes! Aquest projecte s’ha basat principalment en l’elaboració de l’informe

per part del Grup Barnils i per aquest motiu hem estat tan limitats respecte a les
accions. Així i tot, tenim un document base amb el que començar a treballar en termes
d’incidència.
Valoració: Amb aquest projecte, que ja estava al tinter l'any passat, s'inicia una

estratègia per la desestigmatització de la joventut als mitjans de comunicació. L'objectiu
principal d'aquest any era tenir una primera proposta sota d'estudi de l'estigma que
pateixen les persones joves que servís per posar la llavor i destapar una problemàtica i
vulneració de drets.
Les aliances amb el Grup Barnils ha permès sembrar la llavor, conjuntament amb el CJB
amb qui hem guiat les directrius de l'estudi. Si bé l'estudi i les conclusions a les quals ha
arribat no abasta tots els mitjans de comunicació i és una mostra curta, el resultat és una
eina per desenvolupar i portar el projecte més enllà en el Proper Pla de Treball.
RECURSOS I ACTORS
PRESSUPOST

Pressupostat: 5.000 €
Executat: 5.000 €

HUMANS

ALIANCES

Direcció de Programes
Tècnic de Comunicació (Bernat)
Secretaris polítics: Guillem Dorca i
Marià Llop

CJB
Grup Barnils

P19. Seguiment de l’activitat Política
Objectiu Estratègic i Objectiu Operatiu
2.4. POLÍTIQUES PÚBLIQUES. Fer incidència institucional per avançar en igualtat i
garantir el ple exercici de drets del jovent.
2.4.1. Traslladar els posicionaments i discurs del CNJC i les entitats juvenils als
principals espais de representació institucional.
Descripció de les
accions/activitats

Indicadors

Cronograma/Calendari
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Trobades amb
l’Administració pública

Tot l’any

•

Presència al parlament
i incidència política
Elaboració de
resolucions i
posicionaments

Nombre de Comissions de
polítiques de joventut a les que
hem assistit: 5

•

•

•

•

•

•

•

Febrer-març-juny-octubredesembre 2019

Nombre de Posicionaments: 1
“Per al reconeixement de les
competències associatives.”

•

•

Nombre de reunions amb
Organismes públics: 82

Novembre 2019

Nombre de Resolució: 5

“Per una educació afectiva i
sexual inclosa al currículum
educatiu.”
“Avancem en educació en i per a
participació, garantim el dret a
participar des de la infància i en
tots els àmbits.”
“Per a una resposta associativa
enfocada a la
desestigmatització i garantia
dels drets de les persones joves
que migren soles”.
“Les persones amb diversitat
funcional reivindiquem els
nostres drets”.
“Davant l’emergència climàtica,
actuem”.

Febrer 2019

Febrer 2019

Febrer 2019

Febrer 2019

Juny 2019

Valoració Política: La incidència política és un dels motius de ser del CNJC,
l’associacionisme i el jovent tenim molt a dir no només en temes de joventut sinó en tota
mena de polítiques de manera transversal. Enguany, gràcies a la nova manera de
treballar i del seguiment de projectes des del principi al final, hem aconseguit per exemple
portar el tema del suïcidi juvenil al Parlament. Tanmateix, hem assistit a les comissions de
polítiques de joventut per portar els nostres posicionaments i vetllar pel seu correcte
funcionament.
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RECURSOS I ACTORS
PRESSUPOST
No hi ha despesa
associada

HUMANS
Equip Tècnic, Tècnic d’emancipació, Tècnica de
drets civils i d’Internacional, Tècnic de
Participació, Tècnic de comunicació, Gerència,
Direcció de Programes
Secretariat: Tots els membres

ALIANCES
Moviment
Associatiu Juvenil

P20. Xarxes i Aliances Internacionals
Objectiu Estratègic i Objectius Operatius
2.2. ALIANCES ESTRATÈGIQUES: Revisar i enfortir la xarxa d’entitats aliades
estratègiques per millorar els processos d’incidència i posicionar-nos en la defensa de
drets del jovent.
2.2.1. Enfortir les xarxes internacionals de les quals formem part (Network on
Youth and Global Citizenship i European Youth Forum) com a espais de solidaritat
per impulsar les campanyes del CNJC.
Descripció de les
accions/activitats

Indicadors

Cronograma

Nombre d’espais internacional on Abril participem activament: 6 xarxes o Novembre

Participació dels espais
internacionals de referència
en temes de justícia globals

•

Participació en el Consell de
Cooperació per tal de
representar els interessos del
jovent català i prioritzar les
línies de cooperació en
territoris estratègics.

•
•

Objectius aconseguits: inclusió de

Realització del seminari
“Ending sexual violence in the
Mediterranean Region” a la
Mediterranean University
(Tunísia) 2019

•

Nombre de participants total: 17

•

Països col·laboradors: Itàlia, Tunísia,

•

Valoració de les participants: positiva

entitats globals.

2019

Nombre de reunions durant la definició
del Pla director de Cooperació: 4

Març - Maig
2019

sessions de treball

l’enfocament de gènere i drets
humans, del jovent com agent actiu en
la cooperació pel desenvolupament, i
definició de territoris prioritaris i
estratègics d’acord amb els interessos
de les entitats que hi col·laboren
membres del CNJC (principalment
Sàhara, Kurdistan i Palestina)..

persones

Eslovàquia, Turquía, Líban.

Abril Setembre
2019

tot i que remarquen la falta de
preparació prèvia al seminari.
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Rendim comptes! Aquest projecte és de naturalesa molt divers donat que agrupa

plataformes, xarxes i aliances que tenen diferents objectius i missions. Tot i així, des del
CNJC hem aconseguit fer incidència política a Catalunya, participant molt activament al
Consell de Cooperació per aconseguir que el Pla Director de Cooperació complís amb
l’enfocament de gènere i Drets Humans i tingués perspectiva jove, fent valdre la tasca de
les associacions en aquest àmbit i tornant a posar el focus en el Sàhara i Palestina. A
més, hem seguit teixint aliances amb entitats com LaFede i l’IEMED per poder compartir
amb altres entitats projectes que s’encaminen en la justícia global. A nivell més
internacional, hem assistit a les assemblees generals de l’European Youth Forum, a la
trobada Med du Futur, a la reunió del North South Center per l’apoderament de les dones
a la Mediterrània, a les Àgores de la Fundació ACM per reunir joves de la MEditerrània i a
la Meduni, on hem posat de relleu la importància de tractar les violències sexuals de
forma holística i estratègica a la Mediterrània des d’una perspectiva feminista i
intercultural, la qual cosa serà un eix de treball principal aquest 2020.
Valoració Política: Actualment no comptem amb els recursos humans necessaris per

arribar a tots els objectius que ens vam plantejar a inicis d’any i que una plataforma com
aquesta requereix. És necessària la incorporació de més persones a l’equip del secretariat
i la creació d’un sistema que permeti als membres de les entitats que formen part del
CNJC actuar com a representants del mateix en els espais internacionals dels quals
participem.
RECURSOS I ACTORS
PRESSUPOST
Representació
internacional:
Executat: 646.96€

MedUni:
Pressupostat: 9160€

HUMANS
Secretariat: Georgina
Rodríguez

Equip Tècnic: Tècnica de
Drets Civils i
Internacional

Executat: 8510€

ALIANCES
European Youth Forum (YFJ)
Agència Catalana de la Joventut
(ACJ)
Network on Youth and Global
Citizenship
Euromed Youth Network
AJCM - Région Sud (Provence,
Alpes, Côte d’Azur)
Fundació ACM
LaFede

P22. Observatori dels drets del Jovent
Objectiu Estratègic i Objectiu Operatiu
2.1. INVESTIGACIÓ. Generar i difondre coneixement sobre problemàtiques, voluntats i
noves necessitats del jovent per contribuir a la igualtat efectiva i a la defensa dels seus
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drets.
2.1.1. Fer diagnosi sobre les principals vulneracions en drets del jovent per promoure
que les intervencions del CNJC es basin en una anàlisi objectiva de la realitat.
Descripció de les
accions/activitats

Indicadors

Sensibilització sobre les
dificultats d’accés a l’habitatge
per part de les joves

•
•

Nombre de reunions
Observatori DESC: 5
Nombre de formacions: 1

Sensibilització sobre la salut
mental

•

Nombre de formacions: 5

Seguiment polítiques
d’emancipació juvenil

•

Nombre de seguiment
trimestral dels informes
de la situació laboral de
les persones joves - OCJ: 4
Nombre de seguiment
Butlletí de joves i mercat
de treball - OTiMP: 2
Nombre de seguiment
dels estudis de
l’Observatorio de la
Emancipación - CJE: 2
Nombre de reunions amb
el cap de l’àrea d’ocupació
juvenil del SOC: 2
Nombre de reunions de
coordinació amb
emancipació de l’ACJ: 2
Nombre d'Incidència en
iniciatives parlamentàries:
13

•

•

•

•

•

Establiment d’aliançes pel
projecte Desestigmatització de
joves als mitjans de
comunicació

•
•
•

Drets Sexuals i Reproductius

Cronograma/Calendari

Nombre de reunions amb
CJB:6
Nombre de reunions amb
Grup Barnils: 4
Nombre d’informes
externalitzats sobre el
tractament de joves als
mitjans per part de Grup
Barnils: 1

Reunions del grup de
monitoratge de l’Agenda 2030
Feminista assistides.
Reunions del Consell Assessor
Jove del CJAS assistides.

Valoració Política: amb el nou pla estratègic es despertava la necessitat de no fer

55

“projectes bolet”, seguir un pla de treball pensat des del principi implica estar atentes a
les necessitats globals del jovent en diferents àmbits fent necessari marcar-nos aquest
objectiu. Enguany hem aconseguit en major mesura estar al dia d’aquestes
problemàtiques, sent cert que encara estem més amatents a les temàtiques que ja
tractem, faltant encara trobar el mecanisme per trobar temes dels que encara no
haguem parlat.
RECURSOS I ACTORS
PRESSUPOST

No hi ha despesa associada

HUMANS

ALIANCES

Tècnic d’emancipació
Tècnica de Cooperació internacional i drets civils
Gerència
Direcció de Programes
Secretariat
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EIX 3 | Model organitzatiu
Aquest 2019 hem avançat cap a una manera d’organitzar-nos que promogui canvis
entorn de la governança i transparència, que augmenti i atorgui més qualitat a la
participació interna, que sigui sostenible i tingui en compte les cures i pretengui posar la
vida al centre.
Hem iniciat tràmits per començar a utilitzar una plataforma digital que possibiliti la
participació digital, hem creat un nou pla de comunicació que millorarà la manera en
què ens organitzem i la comunicació interna, hem realitzat un protocol que implica un
nou funcionament pels grups de treball i estem estudiant desplegar en la seva totalitat
el Pla d’Igualtat.
A continuació detallem les accions que hem desenvolupat per cada un dels projectes
perquè clarifiquem les activitats que hem desenvolupat de manera més concreta.

P16. Representativitat Territorial
Objectiu Estratègic i Objectius Operatius
3.4. REPRESENTATIVITAT TERRITORIAL: Estar connectats amb el territori per conèixer i
poder transmetre les seves necessitats i demandes a l’àmbit nacional.
3.4.1. Teixir aliances amb les diferents institucions públiques del territori.
3.4.2. Generar mecanismes que possibilitin la vertebració de projectes conjunts amb
el jovent organitzat del territori.
3.4.3. Maximitzar la perspectiva i enfocament territorial dels projectes del CJNC.
Descripció de les accions/activitats

Indicadors de
Resultats

Respresentació del CNJC a l’AGO del
CLJ de Figueres

Cronograma/Calendari

Juny 2019

Valoració Política: La representativitat territorial ha estat escassa durant aquest
any. Aquesta disminució de l’activitat de representativitat del CNJC al territori s’ha vist
afectada per la manca de lideratge polític per part del secretari que no ha estat capaç de
dinamitzar el territori, i per la falta d’activitat dels CLJ durant aquests any.
De totes maneres, des del secretariat sempre s’ha donat resposta a les demandes fetes
des del territori i s’ha donat recolzament a nivell tècnic com polític.
RECURSOS I ACTORS
PRESSUPOST
No hi ha hagut despesa associada

HUMANS

ALIANCES

Tècnic de Territorial
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P 18. Comunicació Estructural
Descripció de les
accions/activitats
Formació en planificació
estratègica de la comunicació

Gestió i avaluació del gabinet de
premsa, així com promoció del
CNJC als mitjans de
comunicació.

Gestió i seguiment de les xarxes
socials del CNJC

Elaboració i publicació de
continguts web

Difusió de les activitats i
posicionaments del CNJC

Indicadors de
Resultats

Cronograma/Calendari

Nombre de formacions
a la persona tècnica: 2
(Torre Jussana i
Social.cat)

Febrer - Abril 2019

•

Nombre d’impactes a
premsa: 206

Gener - Desembre 2019

•

Nombre d’impactes en
relació a projectes del
CNJC: 104

Gener - Desembre 2019

•

Nombre de notes de
premsa enviades: 14

Gener - Desembre 2019

•

Nombre d’entrevistes a
membres del
Secretariat gestionades:
35

Gener - Desembre 2019

•

Increment del nombre
de seguidors a totes les
xarxes socials:
- Twitter: 619 nous
seguidors (6.294)
- Facebook: 75 nous
seguidors (3.616)
- Instagram: 412 nous
seguidors (1.684)

Gener - Desembre 2019

•

Seguiment i
actualització setmanal
de les xarxes del CNJC:
✔

Gener - Desembre 2019

•

Nombre de notícies
publicades al web: 64

Gener- Desembre 2019

•

Nombre de visites al
web 2019: 72.889 visites
úniques

Gener - Desembre 2019

•

Actualització de
l’apartat Què fem: ✔

Novembre - Desembre
2019

•

Nombre
d’esdeveniments
publicats a l’agenda del

Gener - Desembre 2019

•

Novembre 2019
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web del CNJC: 44

Elaboració del Pla de
Comunicació 2020 - 2023

•

Nombre
d’esdeveniments
publicats a l’agenda del
Secretariat del CNJC:
196

Gener - Desembre 2019

•

Nombre
d’esdeveniments creats
a Facebook: 13

Gener - Desembre 2019

•

Nombre de campanyes
publicitàries
desenvolupades a
Instagram: 4

Maig - Desembre 2019

•

Pla de Comunicació
redactat: ✔

Octubre - Desembre
2019

Valoració Política: Entenem la comunicació com una estratègia molt potent per tal de
fer créixer el CNJC i aconseguir els objectius que ens marquem cada any, així doncs els
esforços i recursos que s’han dedicat aquest any han sigut els òptims. Quant a les xarxes
socials, valorem positivament aquest augment de seguidors en les tres plataformes, tot i
que detectem que la plataforma Facebook cada vegada està més en desús. Celebrem
tenir redactat el Pla de Comunicació que començarem a desplegar el proper any i
permetrà millorar la comunicació del CNJC tant interna com externa, així com també
promoure una imatge positiva del jovent als mitjans de comunicació. A més a més,
continuem treballant per a que la nostra pàgina web sigui dinàmica, estigui actualitzada i
pugui ser accessible per a tothom.
RECURSOS I ACTORS
PRESSUPOST
Executat: 1.240,75€

HUMANS

ALIANCES

Equip tècnic: Tècnic de comunicació
Secretariat: Presidència

P 23. Governança i Participació Interna
Objectiu Estratègic i Objectius Operatius
3.1. GOVERNANÇA. Apropar el CNJC a les entitats per enfortir la qualitat democràtica i
millorar la governança.
3.1.1. Enfortir els mecanismes de participació telemàtica com a mesura per promoure
una participació sostinguda en el temps i sense barreres territorials.
3.1.2. Reformular la comunicació interna per afavorir la transparència i la presa de
decisions informades.
3.1.3. Potenciar els grups de treball com a espais d’interconnexió i participació
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enfocada a la codecisió de projectes.
Descripció de les
accions/activitats

Indicadors

Cronograma/Calendari

Prospecció de
necessitats

•

Selecció d’una plataforma digital

Abril 2019

Acord amb la
Generalitat

•

Sol·licitud i posterior aprovació per
part de la Generalitat de Catalunya de
l’ús de la plataforma participa.cat

Abril i maig de 2019

Creació d’un nou Pla
de Comunicació

•

Establiment en el pla de comunicació
de noves dinàmiques de comunicació
interna que proposen mesures
concretes en la manera en què el
CNJC es comunica amb les entitats
membres. Entre aquestes trobem una
millor coordinació de la comunicació
interna per no saturar les entitats.
(dies concrets d’enviament
d’informació, coordinació dels mails a
entitats a través de comunicació, fixar
una periodicitat, englobar
informacions en un sol mail, disseny de
plantilla…).

Desembre 2019

Creació de Grups de
Treball

•

Nombre de grups de treball realitzats
el 2018: 8

Gener-Desembre 2018

Nombre de grups de treball: Internacional 1
Nombre de grups de treball: Estatuts 1
Nombre de grups de treball: Carta
Catalana 1
Nombre de grups de treball: Pràctiques 1
Nombre de grups de treball: Diversitat
Funcional 3
Nombre de grups de treball: Sopar del
Sàhara 1

•

Gener-Desembre 2019

Nombre de grups de treball realitzats
el 2019: 10

Nombre de grups de treball: Diversitat
Funcional 3
Nombre de grups de treball: Educació en la
participació 2
Nombre de grups de treball: Pràctiques 2
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Nombre de grups de treball: Llei de foment
de l’associacionisme 3

Rendim Comptes! Encara ens trobem en una fase molt inicial d’aquest projecte però
sense dubte el 2020 serà l’any en que implementarem la participació digital per la presa
d’algunes decisions.
Valoració política: Aconseguir crear mecanismes de participació telemàtica és
indispensable per promoure una millor participació, enguany hem posat les bases per
crear aquest sistema i creiem que és important seguir-hi dedicant recursos. La millora en
els protocols de grup de treball i àmbits han millorat la qualitat d’aquests espais tan
necessaris per la presa de decisions del CNJC.
RECURSOS I ACTORS
PRESSUPOST
No hi ha hagut despesa
associada

HUMANS
Gerència
Direcció de Programes
Tècnic de comunicació

ALIANCES
Generalitat de
Catalunya
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