REVISIÓ DEL PLA DE TREBALL
CURS 2015-2016

INTRODUCCIÓ:
Per a que serveix aquest document?
- En primer lloc, per mostrar de forma simplificada quins objectius s’estan treballant o s’ha treballat al llarg del curs al CNJC.
- En segon lloc, per recollir breument les accions que s’han realitzat o estan en curs, en relació a cada objectiu.
Com interpretar-lo?
El pla de treball del CNJC es compon de set eixos de treball. Hem representat cada eix en una taula en la qual trobareu els objectius
estratègics i operatius de l’eix i una relació de totes les accions o programes que s’han dut a terme en aquell eix de treball. Al costat de
cada acció realitzada podreu veure la numeració respectiva als objectius que les motiven.

1. NOM DE L’EIX DE TREBALL
Número fa
referència
a l’objectiu
operatiu

Objectius estratègics
1.1 .......

Objectius Operatius
1.1.1

Responsables
.....

El codi de
colors
representa
l’avaluació

Programes realitzats a l’eix
[1.1.1] Acció realitzada o en curs.......

Cada objectiu operatiu està acompanyat d’un codi de colors com el que trobareu a continuació, que transmet aproximadament el resultat
de l’avaluació de la feina feta per aconseguir-lo.
Objectiu treballat correctament
Objectiu treballant-se però encara no ha presentat resultat
Objectiu sense accions realitzades ni programades.
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1. REPRESENTATIVITAT I ARTICULACIÓ DEL MAJ I EL CNJC
Objectius estratègics

Objectius operatius

Responsables

1.1. Participar i fer seguiment de la
política pública del Govern en matèria de
polítiques de joventut.

1.1.1 Participar dels espais de presa de decisió a nivell legislatiu.
1.1.2 Establir mecanismes de seguiment i acompliment de les polítiques de joventut
com ara els acords del ple monogràfic del Parlament sobre la situació de la joventut i el
desplegament dels plans del PNJC.

Núria Ramon
Eloi Cortés

1.2. Enfortiment i preservació dels
serveis públics necessaris pels i les
joves.

1.2.1 Treballar en xarxa amb altres entitats per poder fer tasques de denúncia i
reivindicació en matèria de serveis públics.

Eloi Cortés

1.3. Consolidar una línea de treball
intergeneracional.

1.3.1 Fomentar el diàleg i treball intergeneracional per donar visibilitat a la
col·laboració amb FATEC i CJB.

Núria Ramon
David Guàrdia

1.4. Treballar per fer créixer el CNJC i
augmentar-ne
la
pluralitat,
la
representativitat i la participació interna.

1.4.1
1.4.2
1.4.3
1.4.4
entre

David Guàrdia
Eloi Cortés

1.5. Millorar els processos interns de
funcionament i rendiment de comptes.

Augmentar el nombre d’entitats membres.
Augmentar la participació de les entitats membres.
Augmentar la participació i el treball conjunt amb entitats no membres del CNJC.
Promoure el treball conjunt amb la borsa de formadors així com fomentar-ne l’ús
les entitats membres.

1.5.1 Implementar les propostes de millora plantejades per la consultoria de
comunicació en relació al rendiment de comptes a les entitats.
1.5.2 Millorar els mecanismes de comunicació interna entre el secretariat i l’equip
tècnic.
1.5.3 Garantir un bon retorn a les entitats de la incidència duta a terme pel CNJC en els
diferents espais d’interlocució.

Núria Ramon
Magí Dalmau
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1.6. Fer una gestió eficient i sostenible
dels recursos econòmics, humans i
materials del CNJC.

1.6.1 Treballar per una coherència ètica entre l’activitat del CNJC i els valors que
defensa.

David Guàrdia

1.6.2 Vetllar perquè es reconegui la singularitat del CNJC a nivell polític jurídic i
econòmic.

PROGRAMES REALITZATS: REPRESENTATIVITAT I ARTICULACIÓ DEL MAJ I EL CNJC
[1.1.1] S’han incorporat al Pla d’Acció Jove (PAJ) les esmenes fetes per la DGJ i les entitats municipalistes. Està en procés d’aprovació.
[1.1.1] S’està participant de manera estratègica a tots aquells espais de representació que són d’interès pel jovent associat. Destaca especialment la
participació activa en espais transversals com la Comissió de Polítiques de Joventut i el Consell Rector del PNJCat.
[1.1.2] Especialment a les àrees de treball i educació, s’està realitzant un seguiment dels acords del Ple Monogràfic de Joventut i s’ha demanat
informació respecte el compliment dels acords tant en espais de reunió amb el Govern com a nivell parlamentari.
[1.2.1] S’està participant en la Plataforma per una Catalunya Social i altres espais i convocatòries que se n’han derivat.

[1.3.1] S’ha consolidat la relació amb FATEC i realitat la primera part d’una campanya de debat intergeneracional conjuntament amb FATEC i CJB. Les
accions realitzades inclouen la celebració d’un acte públic i l’elaboració d’un manifest sobre la voluntat de treballar intergeneracionalment i un
posicionament sobre pensions i precarietat laboral juvenil.
[1.4.1] S’han realitzat reunions amb 3 entitats que podrien formar part del CNJC malgrat que de moment cap ha confirmat l’entrada. S’ha fet un
mapeig d’altres 7 entitats amb les què establir contacte.
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PROGRAMES REALITZATS: REPRESENTATIVITAT I ARTICULACIÓ DEL MAJ I EL CNJC (II)

[1.4.2] Tot i que s’han convocat espais participatius similars als del curs anterior, i s’ha procurat millorar-ne la difusió amb noves eines
com el calendari anual o els butlletins, la participació no ha augmentat significament i caldrà buscar noves estratègies. Tot i això, s’han
fet reunions amb entitats membre per afavorir una major participació, particularment a l’àmbit d’entitats educatives, que sí han tingut
bons fruïts. També s’ha aconseguit que col·lectius que formen part d’entitats membres participin més activament en espais com ara les
formacions.
[1.4.3] S’ha fet una aproximació a col·lectius externs al Consell participant en espais plurals de trobades d’entitats com per exemple el
I Congrés pel transport Públic. També s’han teixit relacions amb Assemblea per la Diversitat i col·laboracions amb Stop Mare Mortum,
FATEC i UCFR.
[1.4.4] Actualment la Borsa de Formadores està participant tant en activitats internes del CNJC, en activitats d’entitats membres i de
col·lectius com en activitats internacionals. S’ha treballat per generar estratègies de formació pels formadors i formadores, així com per
crear espais de cohesió, planificació i formació conjunta en el marc de la Tancada. Aquest desembre s’ha donat resposta als relleus
interns de la Borsa amb 5 noves incorporacions.
[1.5.1] [1.5.3] S’han implementat metodologies participatives als CE per fomentar la participació i una informació de qualitat. S’ha
procurat un major retorn a les entitats de les interlocucions, a través de les reunions d’àmbits o els grups de treball monogràfics, o
l’elaboració de vídeos sintètics pels CE. També s’han fet publicacions a la web més freqüents i detallades, així com al nou butlletí. El
disseny de la nova web incorpora elements de millora de la transparència com ara la publicació de pressupostos, informes de gestió i
altres elements que requereix la llei de transparència; i per altra banda, altres aspectes com l’agenda pública del secretariat, el
seguiment dels acords o l’estat d’execució del pla de treball.
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PROGRAMES REALITZATS: REPRESENTATIVITAT I ARTICULACIÓ DEL MAJ I EL CNJC (III)
[1.5.2] S’estan implementant mecanismes per millorar la comunicació i la cohesió intra i entre secretariat i equip tècnic, com ara reunions de
planificació conjuntes per àrees, espais lúdics, ús de recursos digitals compartits i la tancada conjunta.

[1.6.1] S’ha elaborat el document de planificació de mesures d’acord amb la resolució ““Comprometem-nos amb les finances ètiques, l’economia
solidària i la sostenibilitat” amb canvis importants realitzats en el camp de les finances ètiques o diferents proveidors. S’ha planificat i calendaritzat les
diferents accions previstes.
[1.6.2] La singularitat del CNJC és una reivindicació històrica que es transmet a tots els espais de representació i s’ha defensat tan en aspectes
relacionats amb la demanda finançament com d’espais d’interlocució, en l’àmbit local, de principat, estatal i internacional.
[1.6.2] S’ha mantingut una interlocució constant al Departament de Benestar Social i Família per millorar i mantenir els condicions materials i de
representació del CNJC (aplicació llei de transparència, pressupostos, estructura laboral), en tant que eina estructural del MAJ i ens d’interès públic.
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2.

VISIBILITAT DEL MOVIMENT ASSOCIATIU JUVENIL

Objectius estratègics

Objectius operatius

Responsables

2.1 Donar a Conèixer el MAJ i les seves
Reivindicacions.

2.1.1 Garantir un espai de trobada i visibilització del MAJ.
2.1.2 Treballar per aconseguir una major presència del jovent organitzat als mitjans
de comunicació.

Núria Ramon
Magí Dalmau

2.2 Fomentar la consideració del MAJ com
a interlocutor expert.

2.2.1 Implicar el CNJC en espais comunicatius com a expert referent.
2.2.2 Treballar per un major reconeixement del CNJC i el MAJ per part de les
administracions i altres organismes com a expert en polítiques de joventut.

Núria Ramon
Magí Dalmau

Programes Realitzats: VISIBILITAT DEL MOVIMENT ASSOCIATIU JUVENIL
[2.1] S’està aplicant de manera progressiva un Pla de comunicació integral que inclou la renovació de la imatgeria i estratègies mediàtiques. S’ha fet una
clara aposta per la comunicació a través de les xarxes socials (accions temàtiques regulars a les xarxes, coordinació amb les entitats membres, publicitat
per aconseguir un major impacte, etc.). S’ha apostat per l’elaboració de vídeos, de major qualitat i amb major impacte, destacant el vídeo corporatiu
que permetrà la presentació i promoció del CNJC en els espais que es consideri oportú. S’ha renovat el portal web adaptant-lo a la nova imatge
corporativa, fent-lo més intuïtiu i millorant l’organització i l’accés a la informació. S’ha establert un butlletí periòdic que permet la difusió de la informació
així com la coordinació de les campanyes virtuals amb les entitats.

[2.1.1] [2.2.2] S’ha desenvolupat i fet seguiment de la campanya de foment de l’associacionisme #TéSentit. En el marc d’aquesta campanya s’han fet
accions a les xarxes, presentacions en espai públic, vinculació dels continguts amb el document d’incidència per a les diverses convocatòries electorals i
generat una web on es recollirà el mapeig d’entitats juvenils de tot el territori català així com un recull de recursos per a les entitats.
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Programes Realitzats: VISIBILITAT DEL MOVIMENT ASSOCIATIU JUVENIL
[2.1.1] S’ha celebrat el Sopar de l’Associacionisme, juntament amb l’entrega de premis de l’Associacionisme Jove Català, reubicant-lo en el calendari
anual i amb un nou format més obert i amb més projecció.
[2.1.2] Es desenvolupen sistemàticament accions comunicatives als mitjans per la difusió de contingut.
[2.2.1] [2.2.2] Gràcies a aliances amb mitjans i entitats, s’ha participat en un major nombre de debats i actes de ressò comunicatiu com a persones
expertes.
Programes en fase d’execució pendents de finalització
[2.1.1] [2.2.2] Previsió de realització de trobades formatives adreçades a persones responsables de comunicació de les entitats membre del CNJC per a
establir majors sinergies i millorar la comunicació de les entitats i el propi Consell.
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3.PARTICIPACIÓ (QUALITAT DEMOCRÀTICA I ASSOCIACIONISME)
Objectius estratègics

Objectius Operatius

Responsables

3.1

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

3.1.1 Treballar per la consolidació de la Xarxa d’Associacionisme de Catalunya (XAC).
3.1.2 Promoure i incidir en la legislació i polítiques públiques de foment i suport de
l’associacionisme.

Núria Ramon
David Guàrdia
Miki Rueda
Marta Rosique

3.2

Promoure l’apoderament i
participació de la gent jove.

3.2.1 Promoure el vot i la participació jove en els comicis electorals i consultes i en
altres espais de participació ciutadana.
3.2.2 Fomentar i donar suport a iniciatives, col·lectius, projectes i espais que
contribueixin a l’apoderament, autogestió, participació i/o emancipació de les
persones joves.
3.2.3 Continuar treballant per fer efectiu el vot als 16 anys en totes les convocatòries
electorals i consultes ciutadanes.
3.2.4 Treballar per fer efectiu el dret a decidir.

Marta Rosique
Ricard Raquer
Núria Ramon
Magí Dalmau

3.3.1 Promoure un bon finançament del MAJ.
3.3.2 Promoure formació del personal tècnic de la DGJ i d’altres administracions
públiques sobre associacionisme i els Consells Locals de Joventut.

David Guàrdia
Magí Dalmau
Oriol Rius

3.4.1 Donar continuïtat, actualitzar i ampliar els posicionaments sobre transparència,
accés de la informació, per tal d’incidir en la millora del sistema democràtic.

Marta Rosique
Magí Dalmau

3.3
juvenil .

3.4

Enfortir l’associacionisme

Incidir en el sistema polític per
augmentar-ne la democràcia,
participació i transparència.
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Programes Realitzats: PARTICIPACIÓ (QUALITAT DEMOCRÀTICA I ASSOCIACIONISME)

[3.1.1] S’està participant i liderant la Xarxa d’Associacionisme de Catalunya (XAC) com a marc de treball entre federacions
d’entitats representatives en el seu àmbit sectorial, aportant discurs i propostes en els tres eixos de la XAC (polítiques públiques,

SUPORT O FOMENT ASSOCIACIONÍSME

formació i codi ètic).
[3.1.2] S’ha fet compareixença al Parlament en el debat sobre la Llei d’Espectacles per deixar paleses les necessitats,
especificitats i drets de l’associacionisme juvenil en relació a l’ús d’espai públic i activitats culturals, entre d’altres.
[3.1.3] S’ha liderat amb èxit una estratègia de modificació de l’avantprojecte de Llei de Voluntariat, conjuntament amb altres
entitats, amb compareixences parlamentàries, propostes d’experts, cerca d’aliances externs, presència en premsa i altres
mesures que ha permès l’aprovació d’una llei de voluntariat i foment de l’associacionisme d’acord amb les necessitats,
especificitats i drets de l’associacionisme juvenil, menys burocràtica i per preservar el model associatiu de base.
[3.1.4] S’està fent seguiment i treball, en el marc de la XAC, del desplegament i decrets derivats de la Llei del Voluntariat i
foment i suport de l’Associacionisme.
[3.1.5] S’ha participat i fet suport a l’acte “Compromís amb l’associacionisme” impulsat per la XAC en el marc de la campanya
electoral del 27S.
[3.1.6] S’està participant i fent seguiment del Consell de l’Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya, incidint en una política
pública de foment de la participació i l’associacionisme, com és el Pla Nacional d’Associacionisme i Voluntariat o el III Congrés de
l’Associacionisme i el Voluntariat.
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Programes Realitzats: PARTICIPACIÓ (QUALITAT DEMOCRÀTICA I ASSOCIACIONISME)
[3.2.1] [3.2.2] [3.2.3] [3.2.4] En el marc de les eleccions al Parlament de Catalunya s’ha realitzat una campanya de foment del
vot i la participació.
PARTICIPACIÓ

[3.2.1] [3.2.2] [3.2.3] [3.2.4] En el marc de les eleccions al Parlament a les Corts Generals de l’estat s’ha realitzat una
campanya de foment del vot i la participació i es va promoure el compromís dels partits en un decàleg de propostes.
[3.2.2] S’ha fet difusió de les enquestes del projecte de recerca Hebe sobre l’apoderament juvenil i s’ha fet seguiment d’aquest.
[3.2.2] S’ha participat en el jurat dels Premis Ateneus (Proposta Jove) i en el d’Educació en el lleure de la Fundació Lluís Carulla,
entre altres espais, per reconeixer iniciatives i projectes juvenils associatius i de base.
[3.2.3] [3.2.4] S’ha participat activament i crítica del Pacte Nacional Pel Dret a decidir.
[3.2.3] [3.2.4] En les tres campanyes de foment de la participació i el vot realitzades enguany, el vot als 16 anys ha estat una
de les reivindicacions principals.

juvenil” per millorar les dades sobre l’associacionisme juvenil amb una eina de referència, estandaritzada, oberta i periòdica,
JUVENIL

ASSOCIACIONISME

[3.3] S’ha canalitzat l’objectiu d’estudi de l’associacionisme juvenil cap a enfortir el Panoramic 2015, amb la marca “Panoramic
augmentant significativament la participació d’entitats juvenils.
[3.3.1] S’ha fet un procés de participació amb les entitats per definir criteris i demandes en relació al finançament del MAJ i s’ha
fet arribar al Departament.
[3.3.1] S’està fent un treball bilateral amb DGJ (Servei d'Associacionisme i Educació en el Lleure) sobre polítiques de foment i
suport a l’associacionisme juvenil, com és són promoure mesures d’educació per la participació a l’educació reglada.
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Programes Realitzats: PARTICIPACIÓ (QUALITAT DEMOCRÀTICA I ASSOCIACIONISME)
[3.3.1] S’ha treballat sobre les necessitats de finançament de les entitats amb dos grups de treball un específic sobre
finançament i una alter sobre associacionisme.
[3.3.3] S’han dissenyat formacions destinades a tècnics i professionals de joventut.
[3.4.1] S’ha elaborat un mapeig d’iniciatives de foment de la transparència per tal de traçar un mapa d’actors i iniciar contactes.
Posteriorment, s’ha creat un grup de treball per planificar accions a l’àmbit local i català.
Programes en fase d’execució pendents de finalització
[3.4.1] S’està analitzant l’adequació de la nova legislació amb el discurs del CNJC per actualitzar posicionaments sobre transparència i
qualitat democràtica.
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4.
Objectius específics

EMANCIPACIÓ
Objectius Operatius

Responsables

4.1 Millorar l’ocupabilitat de les persones
joves.

4.1.1 Seguiment del procés d’aprovació i desplegament de la Llei d’ocupació.
4.1.2 Garantir la presència del CNJC, els Consells Locals de Joventut i les entitats
juvenils en els espais de decisió de les polítiques d’ocupació juvenil.
4.1.3 Continuar treballant en la programació i avaluació de la Garantia Juvenil.
4.1.4 Treballar per l’aprovació del marc català de qualitat de les pràctiques.

Magí Dalmau
Eloi Cortés
Irene Ortiz

4.2 Promoure un treball de qualitat.

4.2.1 Promoure l’anàlisi de la situació laboral de la joventut i impulsar mesures per
garantir la qualitat de l’ocupació juvenil.

Magí Dalmau
Eloi Cortés
Irene Ortiz

4.3.1 Promoure el debat en relació a un canvi de model productiu i impulsar mesures
per fer-ho possible.
4.3.2 Promoure i reivindicar mesures per combatre l’exili juvenil i facilitar el retorn.

Magí Dalmau
Eloi Cortés
Irene Ortiz

4.4.1 Fer seguiment del procés d’aprovació i desplegament de la Llei de Cooperatives.
4.4.2 Difondre i enfortir l’economia social i solidària.

David Guàrdia

4.3 Lluitar per la creació d’ocupació
juvenil en un model productiu sostenible.
4.4 Promoure l’economia social i
solidària.
4.5 Treballar per un sistema educatiu
públic, inclusiu, coeducatiu, de
qualitat i en català.

4.5.1 Treballar per incloure l’educació en la diversitat a les escoles i instituts.
Ricard Raquer
4.5.2 Seguiment del procés d’aprovació i desplegament de la llei de FP i altres
Eloi Cortés
processos legislatius vinculats a l’educació.
4.5.3 Promoure accions en coordinació amb la comunitat educativa que combatin marcs
legislatius que perjudiquin el dret a l’educació de les persones joves.
4.5.4 Treballar per incloure l’educació basada en la participació a escoles i instituts.
4.5.5 Establir col·laboracions amb els agents que vetllen per l’ús i coneixement del
català.
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Objectius estratègics
4.6 Promoure i enfortir
l’associacionisme educatiu i l’educació
no formal.

4.7 Millorar l’equitat d’accés a l’habitatge
de les persones joves.

Objectius Operatius

Responsables

4.6.1 Treballar pel reconeixement social i polític de l’associacionisme educatiu i la seva
visibilitat.
4.6.2 Fomentar una política pública singular de foment i suport a l’associacionisme
educatiu i un marc legal que ho garanteixi.
4.6.3 Treballar per protegir, enfortir i estendre l’associacionisme educatiu i les activitats
que el caracteritzen.
4.6.4 Treballar per enfortir l’educació no formal als espais de participació del CNJC i a
les entitats juvenils i promoure’n el reconeixement social.

David Guàrdia
Miquel Rueda

4.7.1 Fer seguiment i incidència en les convocatòries d’ajut al lloguer a persones joves.

Magí Dalmau

4.7.2 Treballar per a que els habitatges buits de Catalunya compleixin la seva funció
social.
4.7.3 Treballar contra la pobresa energètica al col·lectiu jove.
4.8
Continuar treballant per la
promoció de models alternatius d’accés i
tinença d’habitatge

4.8.1 Treballar conjuntament amb l’AHC, l’ACM i la FMC per la difusió i implementació
de nous models alternatius d’accés i tinença d’habitatge.
4.8.2 Desenvolupar les propostes de l’estudi sobre models alternatius d’accés i tinença
d’habitatge i traslladar-les a les administracions corresponents per sol·licitar-ne la seva
implementació.

Magí Dalmau

OCUPACIó

Programes Realitzats: EMANCIPACIÓ (I)
[4. 1.1] [4.1.2] i[4.1.3] [4.1.4][4.2.1] S’està incidint en les polítiques d’ocupació juvenil del país en el marc del Grup de Treball d’Ocupació
Juvenil del Consell de Relacions Laborals, la Comissió Rectora Ampliada del PNJCat (sessions monogràfiques de Garantia Juvenil) i en reunions
amb el Departament d’Economia i Empresa.
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Programes Realitzats: EMANCIPACIÓ (II)
O
C
U
P
A
C
I
Ó
I

[4.1.2][4.2.1] S’ha impulsat la resolució parlamentària per un “Marc Català de Qualitat de les pràctiques” que va ser aprovada a la Comissió de
Polítiques de Joventut del Parlament de Catalunya al juliol de 2015. S’ha fet difusió sobre el contingut de la mateixa i la situació de les pràctiques
no laborals en el marc de la setmana Internacional de les Persones en Pràctiques (9N). S’està treballant en xarxa amb entitats europees que
lideren la qüestió (InternsGoPro i European Youth Forum)
[4.1.3][4.2.1] S’està treballant per la monitorització sistemàtica de la implementació de la Garantia Juvenil a nivell nacional i local (reunions amb
el Servei d’Ocupació de Catalunya (Àrea d’Ocupació Juvenil), coordinació amb els sindicats joves i ens

municipalistes). En paral•lel, s’està fent

una consulta de les necessitats i experiències des dels CLJ per coordinar-ne la situació de desplegament al pla local i consultar quin rol esperen
que hi assumeixi el CNJC.

M
[4.3.1][4.4.1] Ens hem adherit al manifest de la Xarxa d’economia Social i Solidària.
O
D [4.2.1] [4.3.1] [4.4] Adhesió a la Plataforma STOP TTIP i setmana temàtica de difusió a les xarxes.
E
L [4.4.1] Hem fet un document de reflexió de defensa de l’economia social solidària i crítica amb alguns elements de la Llei de Cooperatives que
E
C
O
N
Ò
M
I
C

hem fet arribar als grups parlamentaris. Així mateix, també vam fer esmenes per fomentar el el cooperativisme de consum, amb un
funcionament de base associativa.
[4.3.1][4.4.1] [4.4.2] Aquest curs la convocatòria dels Premis 1% s’ha fet per projectes d’economia social i solidària per tal d’iniciar un procés de
creació de discurs en aquesta matèria dins del CNJC i per donar visibilitat a aquests projectes.
[4.3.1][4.4.1] [4.4.2] Aquest curs la convocatòria dels Premis 1% s’ha fet per projectes d’economia social i solidària per tal d’iniciar un procés de
creació de discurs en aquesta matèria dins del CNJC i per donar visibilitat a aquests projectes.
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[4.5.1] De cara a la 38a AGO s’ha treballat en la resolució “Per una educació lliure d’assetjament i LGBTfòbia”, que incorpora un punt resolutiu
reclamant educació en la diversitat a les aules, demanda que s’ha traslladat als Grups Parlamentaris en la ronda de reunions.
[4.5.2] Hem fet seguiment de l’aprovació de la Llei de Formació i Qualificació Professional (juliol 2015). En el marc de la 37a AGO es va aprovar

EDUCACIÓ I ASSOCIACIONISME EDUCATIU

la resolució "Un model de formació professional dual per a Catalunya”, però no hem pogut treballar en profunditat el nostre discurs sobre aquest
tema.
[4.5.2] [4.5.4] El juliol del 2015 la Comissió d’Ensenyament i Universitats del Parlament de Catalunya va aprovar la resolució “Participació del
moviment associatiu juvenil als centres educatius”, elaborada pel CNJC i presentada als Grups Parlamentaris l’any 2014.
[4.5.3] S’està participant activament a diferents espais de representació (com el Consell Escolar de Catalunya o el Consell Interuniversitari de
Catalunya) o plataformes ciutadanes (com ara Som Escola).
[4.5.5] S’està teixint xarxa amb entitats com Plataforma Catalana Per la Llengua, tan fent-les partícips dels debats com en reunions bilaterals per
teixir sinergies.
[4.5.3] S’han realitzat les Taules de debat: Democràcia, treball i educació en el marc de les eleccions estatals del 20 de desembre, on es va
debatre entorn de la LOMCE i del model educatiu.
[4.5] S’ha intentat fer interlocució amb el Departament d’Ensenyament i la Secretaria d’Universitats per tal de traslladar i reivindicar els
posicionaments del CNJC, tot i que no se’ns ha donat resposta i no s’ha pogut celebrar cap reunió. (Aquesta acció s’emmarca en l’objectiu
específic).
[4.5] S’han elaborat les bases de reguladores de les vocalies del Consell Interuniversitari de Catalunya en representació al CNJC i s’ha dut a
terme el relleu de les mateixes. (Aquesta acció s’emmarca en l’objectiu específic).
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[4.6.1] [4.6.2] S’ha demanat a la DGJ iniciar els treballs per tal de configurar un marc normatiu específic per l’associacionisme educatiu i s’ha
aconseguit un compromís de la DGJ en aquest sentit.

EDUCACIÓ I ASSOCIACIONISME EDUCATIU

[4.6.1] S’ha aconseguit un major reconeixement políticoinstitucional de l’associacionisme educatiu gràcies al seu reconeixement com a àmbit a la
Llei de Voluntariat i foment de l’associacionisme, a la inclusió en diferents instruments de política pública (com el Pla Director de Cooperació o en
la modificació del Decret d’Activitats d’Educació en el lleure amb menors d’edat) i a iniciatives parlamentàries com la “Proposta de resolució sobre
el reconeixement i el suport a l'associacionisme educatiu amb infants i joves”
[4.6.2] S’ha fet un seguiment dels Convenis atorgats de les entitats de l’associonisme educatiu i s’ha exigit el pagament dels deutes de la DGJ a
les entitats.
[4.6.3] S’està realitzant un seguiment de la modificació del Decret 137/2003 que regula les activitats d’educació en el lleure amb menors d’edat.
S’han presentat al·legacions per tal que la realitat de l’associacionisme educatiu estigui reflectida en la modificació del decret.
[4.6.3] S’ha fet un seguiment de l’expedició de les noves titulacions de directors i monitors i l’afectació a escoles de lleure. S’ha demanat una
reunió amb el SOC i el Departament d’Ensenyament.
[4.6.3] Seguiment i reunions regulars amb la DGJ (SAEL) dels compromisos del govern derivats de l’aprovació al parlament de la resolució sobre
associacionisme educatiu, i altres temes d’interès de l’associacionisme educatiu.
[4.6.4] S’està participant en els espais decisoris i tècnics del Consell Nacional de la Infància i l’Adolescència de Catalunya, per garantir-ne la
qualitat.

[4.6.4] S’ha iniciat un treball amb les entitats educatives sobre Infància i Adolescència.
Programes Realitzats: EMANCIPACIÓ (III)
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[4.7.1] S’ha incidit en els criteris de la convocatòria d’ajuts al lloguer 2015, aconseguint que es prioritzin les persones joves amb rendes baixes
pels ajuts.
[4.7.1] S’ha fet difusió de les convocatòries d’Ajuts al Lloguer, especialment d’aquelles d’interès per les persones joves.
[4.7.1] S’ha participat en la constitució del Fons d’Habitatge de Lloguer Social.
[4.7.2] [4.8.2] En el marc de la defensa de l’ús social de l’habitatge es va realitzar la compareixença Parlamentària en la llei del impost sobre els

HABITATGE

habitatges buits.
[4.7.3] [4.7.2] S’han creat aliances amb la Plataforma d’afectats per la Hipoteca (PAH) i la Plataforma pel dret a un habitatge digne i s’han
realitzat entrevistes sobre la problemàtica de l’accés a l’habitatge i de la pobresa energètica que pateix el col·lectiu juvenil.
[4.7.3] [4.7.2] Ens vam adherir a la Campanya per l’aprovació de la “ILP Habitatge: contra els desnonaments i la pobresa energètica” i se’n va
fer difusió.
[4.8.1] S’ha fet difusió sobre l’estudi de Models Alternatius d’Accés a l’habitatge als ens de govern municipal i a les oficines joves.
[4.8.2] Es va comparèixer davant la Comissió de Justícia i Drets Humans del Parlament de Catalunya en relació al Projecte de Llei d’incorporació
de la propietat temporal i de la propietat compartida al llibre cinquè del Codi Civil de Catalunya.
[4.8.2] S’ha presentat una resolució al Parlament sobre els models alternatius d’accés i tinença de l’habitatge.

Programes en fase d’execució pendents de finalització Àrea d’Emancipació
[4.1.1] [4.1.2] Participació i incidència en el Consell de Participació del SOC (Pendent de constitució a falta de govern).
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[4.1.2] [4.1.3] Acció de suport als CLJ en el desplegament de la GJ: document de recomanacions / model de moció. Pendent del mapeig de
necessitats previ via qüestionari online.
[4.1.4] Traducció al català de l’apartat web de GoProInterns, on persones en pràctiques poden avaluar la seva experiència. Explotació posterior de les
dades per GoProInterns i elaboració d’infografia o un altre material de difusió. Traslladar als sindicats joves o entitats interessades (JCI) informació
sobre el sistema de segells de qualitat de les pràctiques.
[4.1.4] Constitució espai de treball pel Marc Català de Qualitat de les Pràctiques (Pendent de constitució a falta de govern).
Pendent de realitzar una trobada amb el SOC per tractar temes de
[4.3.2] Campanya de la Xarxa de Consells Locals de Joventut en torn exili juvenil (a executar al proper PT).
[4.8.1] Està previst realitzar una reunió amb l’ACM i la FCM per tal de demanar suport per implementar sobre models alternatius d’accés i tinença de
l’habitatge als tècnics/ques de joventut.
[4.8.1] S’està treballant per realitzar unes formacions sobre models alternatius d’accés i tinença de l’habitatge als tècnics/ques de joventut.

5.
Objectius estratègics
5.1 Consolidar la transversalització de la
perspectiva gènere i intercultural en les
línies de treball i els posicionaments del
CNJC, així com promoure la perspectiva
de gènere i intercultural i la inclusió
social en i des del moviment associatiu

DRETS HUMANS I CIVILS
Objectius operatius

5.1 i 5.2 Promoure el treball en xarxa amb i entre entitats en temes d’igualtat.
5.1 i 5.2 Oferir formacions dirigides a sensibilitzar i evitar la discriminació i múltiple
discriminació entre el col·lectiu jove.

Responsables
Núria Ramon
Eloi Cortés
Oriol Rius
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juvenil.
5.2 Treballar per una igualtat efectiva
entre totes les persones i lluitar contra
les discriminacions i violències per raó de
sexe, identitat de gènere, orientació
sexual,
origen,
ètnia,
diversitat
funcional, etc.
5.3 Promoure polítiques de prevenció de
les conductes de risc i de promoció dels
hàbits saludables entre les persones
joves.

5.3.1 Generar espais de debat i reflexió sobre salut juvenil i fer accions de difusió al
voltant de propostes i recursos que puguin resultar d’interès.
5.3.2 Generar posicionament i discurs respecte temes de salut juvenil.

Núria Ramon
Eloi Cortés
Júlia Betrian

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

5.4.1 Participació i treball en xarxa amb altres entitats que treballin en relació al
transport públic.
5.4.2 Reivindicar l’activació i creació de nous espais de participació a l’administració en
matèria de transport, així com fer ús d’aquests espais com a eina per incidir en el
transport i la gestió del mateix.
5.4.3 Treballar per crear i actualitzar el discurs i les propostes sobre mobilitat,
especialment entre la gent jove.

Oriol Rius
David Guàrdia
Eloi Cortés

5.5 Treballar per millorar l'accés de les
persones joves a la cultura i l'art.

5.5.1 Incloure la perspectiva cultural i artística a nivell transversal a les activitats del
CNJC.
5.5.2 Elaborar discurs sobre les dificultats d’accés a la cultura i al món de la creació i la
formació artística per part de les persones joves.

Júlia Betrian
Núria Ramon

5.6 Garantir que els drets humans de
les persones joves no puguin ser
vulnerats[i].

5.6.1 Incidir per a garantir unes bones pràctiques dels cossos de seguretat així com
reivindicar més transparència en el desenvolupament i gestió de la seva tasca

David
Guàrdia
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Programes Realitzats: DRETS HUMANS I CIVILS (I)

GÈNERE I INTERCULTURALITAT

[5.1][5.2] En l’àmbit legislatiu i institucional s’ha fet seguiment del desplegament de la llei contra la LGTBfòbia en el marc del Consell Nacional
LGTB.
[5.1][5.2] En l’àmbit legislatiu i institucional s’ha fet seguiment de la Llei d’igualtat efectiva entre dones i homes, i es va traslladar el
posicionament de les entitats juvenils en la compareixença en seu parlamentaria que es va fer al mes de març.
[5.1][5.2] En el marc de la Comissió de Gènere del CNJC i amb la participació de les entitats membre, s’han dut a terme diverses accions
comunicatives. En motiu del Dia Internacional de les Dones Treballadores, es va realitzar la campanya de xarxes #FeministesAssociades que
volia posar de relleu la importància del feminisme i el treball de les dones en les organitzacions juvenils, i en motiu del Dia Internacional contra
la violència masclista es va dur a terme una acció comunicativa a les xarxes socials adreçada a visibilitzar les situacions de violència masclista
entre adolescents i joves. També es van aprofitar els dies previs a les vacances de desembre per a difondre a les xarxes socials continguts a
favors dels regals igualitaris.

Programes Realitzats: DRETS HUMANS I CIVILS (II)

INTERCULTURALITAT

GÈNERE I

[5.1][5.2] En el marc de la Comissió de Gènere del CNJC s’ha treballat en la campanya contra la LGTBQ +fòbia, difonent recursos per les xarxes
i elaborant material de difusió que es va distribuir a les entitats.
[5.1][5.2] Ens hem incorporat al GT sobre adolescents i violències masclistes impulsat per la DGJ en el marc de la Comissió Nacional de
Violència Masclista i en el marc d’aquest grup hem treballat en l’elaboració dels estàndards de serveis contra la violència masclista en
adolescents.
[5.1] [5.2] Seguim participant activament de la Plataforma Unitària contra les Violències de Gènere i es van dur a terme dues activitats
formatives i de debat en el marc del Fòrum Contra les Violències de Gènere.
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[5.1][5.2] Per tal de seguir donant les entitats d’eines pel treball interseccional i el discurs intercultural i amb perspectiva de gènere s’ha
realitzat el curs i la formació “Mirades Creuades: joventut, gènere i interculturalitat” del que han gaudit 50 participants en total. De forma
paral·lela, s’ha fet el curs “Perspectiva de gènere i moviment associatiu” a Badalona amb una elevada participació de les entitats juvenils del
territori. Aquestes formacions formen part del conveni amb el Institut Català de els Dones i hi col·laboren el Centre d’estudis Africans i Candela.
[5.1][5.2] S’està treballant per articular representació del consell LGTB, via entitat juvenil, dins del CNJC. I s’ha impulsat una formació sobre la
llei contra la LGBTfòbia adreçada a les entitats juvenils en col·laboració amb les persones tècniques de l’Àrea per la igualtat de tracte i no
discriminació del Departament de Benestar de la Generalitat de Catalunya.
[5.1][5.2] S’ha dut a terme una formació sobre el protocol d’abordatge de la violència masclista en joves menors d’edat adreçada a les entitats
juvenils i en col·laboració amb les persones tècniques de l’Agència Catalana de Joventut.
Programes Realitzats: DRETS HUMANS I CIVILS (III)
[5.1][5.2] S’ha consolidat la comissió de Gènere del CNJC amb convocatòries més freqüents i dinamitzades, i s’ha reforçat l’espai amb

[5.1][5.2] S’ha vetllat per incorporar la perspectiva de gènere i intercultural de manera transversal en els posicionaments del CNJC.
[5.1][5.2] S’ha contactat amb entitats d’origen diversos per tal d’establir aliances i promoure el treball en xarxa, com ara la Joventut
Multicultural Musulmana.
[5.1] [5.2] S’ha reprès el contacte amb entitats juvenils gitanes amb l’objectiu de teixir sinèrgies per col·laborar o treballar de forma conjunta i
també, donar a conèixer la tasca del CNJC.
T

U

[5.3.1] Es va realitzar una Àgora jove, amb un vessant formativa i de debat, sobre Salut mental i joves.
L

A

S

GÈNERE I
INTERCULTURALITAT

formacions per a les entitats.

[5.3.1] La segona edició de la revista Debat Juvenil d’aquest curs, està dedicada monogràficament a Salut Mental.
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[5.3.1] S’ha ampliat el banc de recursos sobre salut, amb un apartat específic sobre recursos en salut mental.
[5.3.1] En el marc del dia mundial per la prevenció del suïcidi es van compartir via xarxes socials, recursos i materials pel debat destinats a
joves i entitats juvenils.
[5.3.1] S’ha realitzat una campanya de sensibilització sobre salut mental i joves i s’han fet accions comunicatives vinculades a espais
associatius i salut mental.
[5.3.1] Hem acordat amb Obertament col·laboració en el marc de la seva nova campanya “Cap conversa pendent”.
Programes Realitzats: DRETS HUMANS I CIVILS (IV)
[5.3.1] S’ha realitzat la Jornada formativa “Salut emocional als espais associatius” a càrrec de la cooperativa Fil a l’Agulla amb una assistència
SALUT

de 25 participants i l’edició dels materials del curs elaborats per Fil a l’Agulla.
[5.3.2] S’ha aprovat una resolució sobre Salut Mental i Joves en el marc del Comitè Executiu del CNJC, derivada de l’Àgora Jove.
[5.3.2] Ens hem adherit al Manifest del Dia Mundial de la Lluita contra el VIH-Sida i al Festival Benèfic monogràfic coordinat per l’entitat juvenil

[5.4.1] Ens hem adherit a la Setmana de Mobilitat Sostenible i Segura 2015 que impulsa la Generalitat de Catalunya.
[5.4.1] Es va participar al 1r Congrés en Defensa del Transport Públic i s’ha fet seguiment de les conclusions. A la vegada també es fa
seguiment de la Plataforma Stop Pujades.
[5.5.2] S’està participant del Consell Social de Cultura coordinant-ne la comissió de benestar i l’informe que s’està elaborant.
[5.5.2] S’estan dissenyant accions que incloguin la perspectiva cultural en el treball sobre Salut Mental i Joves: al Debat Juvenil monogràfic,
CIVILS

CULTUTRA

MOBILITAT,

I

DD

AECS.

s’inclouen experiències transformadores des de l’àmbit cultural i audiovisual.
[5.5.2] Acció de seguiment cinefòrum del premi 1% de 2014 vinculat a món audiovisual.
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[5.5.2] Col·laboració en la campanya “La Pitjor Epidèmia” a les xarxes en el marc del cicle de cinema Salut, Drets i Acció.
[ii][5.6.1] S’ha aprovat i difós una resolució contra la Llei Mordassa, ja que suposa un retrocés i vulneració dels drets civils.
[5.6.1] s’ha elaborat i difós un comunicat contra l'anul·lació de l'absolució per la protesta d’Aturem el Parlament .
[5.6.1] Ens hem adherit a la campanya Tancarem els CIE i s’ha donat suport a les diferents convocatòries i campanyes de xarxes
Programes en fase d’execució pendents de finalització
[5.4.1] [5.4.1] [5.4.3] El transport i la mobilitat han esdevingut dos temes claus al llarg d’aquest curs, per tal de començar a elaborar discurs s’està
elaborant l’estudi sobre mobilitat juvenil encarregat a Vaic i Granollers Pedala: enguany, s’han realitzat tres grups de treball amb les entitats, una
primer recull de dades quantitatives de joves i mobilitat i es preveu fer unes jornades de formació, treball i debat juntament amb una Campanya
comunicació.
Programes NO Realitzats:
[5.4.1] Es va preparar l’11a Àgora Jove: Què et mou? El jovent organitzat per una mobilitat sostenible! Tot i que finalment és va anul·lar degut al
baix nombre de participants inscrits.
[5.5.1] Elaboració informe sobre benestar i cultura (inacció per part del Consell Social de Cultura).
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6.VERTEBRACIÓ TERRITORIAL
Objectius estratègics
6.1 Enfortir la Xarxa de Consells Locals
de Joventut.

Objectius Operatius
6.1.1
6.1.2
6.1.3
6.1.4
6.1.5
6.1.6
6.1.7

Donar suport polític i tècnic als CLJ.
Recuperar i garantir finançament per l’Aplec.
Garantir el finançament per la plaça de tècnic/a territorial.
Dotar de recursos la Xarxa de Consells Locals de Joventut (XCLJ).
Fomentar la cooperació entre Consells Locals de Joventut.
Consolidar projectes anuals en el marc de la XCLJ.
Ampliar la XCLJ.

Responsable
Oriol Rius
Magí Dalmau

6.2 Impulsar nous Consells Locals de
Joventut.

6.2.1 Donar suport a la constitució de nous Consells Locals de Joventut.
6.2.2 Implicar les entitats del CNJC als Consells Locals de Joventut així com en els
processos de creació de nous CLJ.

Oriol Rius
Magí Dalmau

6.3 Enfortir la Fundació Triangle Jove.

6.3.1 Suport al CJCV i al CJIB.
6.3.2 Acollir i donar suport en l’organització de la trobada del Triangle Jove.
6.3.3 Augmentar la cooperació i acció conjunta entre els Consells de la Fundació
Triangle Jove.

Oriol Rius
Magí Dalmau

Programes Realitzats: VERTEBRACIÓ TERRITORIAL
[6.1.1] Suport tècnic i polític constant (es destaca Badalona, Figueres i Terrassa).
[6.1.2] Conjuntament amb el CJCV s’ha tramitat una convocatòria K3 de ERASMUS+ per aconseguir finançament per l’Aplec de Consells Locals que
finalment ha estat concedida. La celebració de l’Aplec es preveu el proper mes d’abril a Amposta.
[6.1.3] S’ha garantit el finançament per a la plaça de Tècnic de Territori per al curs 2016-2017 principalment a través de la DGJ.
Programes Realitzats: VERTEBRACIÓ TERRITORIAL
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[6.1.4] S’han regularitzat les trobades de la Xarxa de Consells Locals, ja que generen cohesió i sentiment de pertinença. Es segueix treballant per
consolidar l’espai de la tancada de CLJ.
[6.1.4] [6.1.5] [6.1.6] [6.3.3] S’ha consolidat un espai de coordinació estable entre els secretaris de territori dels tres consells i s’han impulsat
recursos compartits.
[6.1.5] S’està dissenyant el projecte anual de la XCLJ el 2015-2016 que consistirà en una campanya sobre “Exili juvenil”.
[6.1] [6.2] S’ha realitzat una reunió amb la Diputació de Barcelona per tal de trobar punts en comú de treball i s’ha iniciat la cerca de projectes
conjunts. Algunes qüestions a destacar són d’una banda el finançament del programa de vertebració territorial (recuperar el conveni perdut) i de
l’altra trobar un espai on incloure les formacions a responsables tècnics i polítics de Joventut sobre CLJ.
[6.1.7] S’han fet trobades amb els Consells de Joventut de Vacarisses i Viladecavalls així com amb la plataforma juvenil de Castelldefels. Amb
aquestes organtizacions s’ha començat a generar un espai de col·laboració.
[6.1.7] S’ha inciat el contacte amb els responsables polítiques de la Catalunya Nord per iniciar un diàleg estructurat entre joves i càrrecs electes i
eventualment fer una plataforma de coordinació juvenil que es pugui vincular amb la XCLJ.
[6.2.1] S’està impulsant el procés de creació del CLJ de Tarragona. S’han realitzat dues sessions al territori i diverses reunions de seguiment.
[6.2.1] S’han iniciat els contactes per tal de crear un CLJ als municipis de Amposta i el Papiol.
[6.2.2] S’ha fet una detecció de quines entitats estaven presents als territoris on hi ha o s’han impulsat CLJ i s’ha instat a que hi participessin.

Programes Realitzats: VERTEBRACIÓ TERRITORIAL
[6.3.2] [6.3.3] S’ha co-organitzat la trobada de la Fundació Triangle Jove a Tarragona.
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[6.3.3] S’ha realitzat una campanya conjunta entre els tres consells de la FTJ en el marc d’incidència de les eleccions municipals. S’han compartit
recursos tècnics i polítics per aquesta campanya i per accions més genèriques, com la sol·licitud de la convocatòria K3.
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7.
Objectius estratègics

COOPERACIÓ INTERNACIONAL
Objectius Operatius

Responsables

7.1. Enfortir el treball internacional
del MAJ català.

7.1.1 Traslladar els objectius i posicionaments del MAJ català a nivell
internacional.
7.1.2 Apoderar les organitzacions membres del CNJC a nivell internacional.

Júlia Betrian
Marta Rosique

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

7.2.1 Promoure la comissió d’internacional com espai de retorn de projectes i
posicionaments treballats a l’àmbit d’internacional.
7.2.2 Consolidar la comissió d’internacional com a espai d’intercanvi i treball en
xarxa entre entitats.

Júlia Betrian
Marta Rosique

7.3. Vetllar per la millora de la
participació i emancipació dels i les
joves a la regió mediterrània.

7.3.1 Consolidar la cooperació entre aquelles entitats juvenils que són agents de
canvi democràtic a la regió Euromediterrània.

Júlia Betrian
Oriol Rius
Marta Rosique

7.4. Impulsar en xarxa amb d’altres
organitzacions el nou cicle de
cooperació juvenil Euro-Àfrica

7.4.1 Participar en la definició de l’estratègia política 2016-18 de cooperació
Euro-Àfrica.
7.4.2 Participar i fer visibles les activitats celebrades en el marc de la Universitat
Africana de Joventut i Desenvolupament.

Júlia Betrian
Oriol Rius
Marta Rosique

7.5. Promoure els drets humans i
denunciar-ne les situacions
d’incompliment a nivell global.

7.5.1 Denunciar i sensibilitzar sobre l’incompliment del dret internacional i la
vulneració de Drets Humans al Sàhara Occidental.
7.5.2 Denunciar eventuals violacions dels drets humans patits per d’altres pobles
de l’arc mediterrani.

Júlia Betrian
Marta Rosique
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7.6. Fomentar la justícia global i
l’educació pel desenvolupament.

7.6.1 Consolidar la presència del CNJC i la seva Borsa en el sistema
d’universitats internacionals en joventut i desenvolupament com a espai
formatiu en l’educació pels drets humans i l’educació global.
7.6.2 Contribuir a la construcció d’un discurs de la cooperació catalana
compromès amb els drets humans i la justícia global.

Júlia Betrian
David Guàrdia
Marta Rosique

Programes Realitzats: COOPERACIÓ INTERNACIONAL
INTERNACIONALITZACIÓ MAJ

[7.1.1] S’han traslladat els posicionaments consensuats sobre línies de treball estratègic a Comitès Executius i Assemblees Generals a espais
internacionals (COMEM/GA YFJ, Sistema d’Universitats, Plataforma EuroÀfrica, UNESCO Youth Forum, campanya Youth Up!...).
[7.1.2] S’ha obert convocatòries d’activitats internacionals a membres de la Comissió Internacional i en diverses ocasions s’ha ha enviat
delegació.
[7.1.2] S’ha acostat el procés de consultes de Diàleg Estructurat al jovent català mitjançant l’establiment d’un grup de treball estable al si del
CNJC (Ambaixada Diàleg Estructurat).
[7.1.2] [7.2.1] [7.2.1] S’ha treballat per canviar les metodologies de la Comissió d’Internacional per tal de millorar la comunicació entre
entitats membre i CNJC, assegurar interlocutors estables i garantir una major bidireccionalitat i intercanvi d’oportunitats al sí de la
Comissió, com per exemple obrir el debat sobre la temàtica, els objectius, els participants, etc. del curs de formació anual EuroMed.
[7.3.1] [7.3.2] Per la cerca de finançament pel projecte s’han fet reunions amb els agents clau en el context EuroMed (IEMed i FAL, CIDOB,

ÀFRICA

[7.3.1] S’ha realitzat la primera activitat del projecte EuroMed For Youth Cooperation (curs formació febrer 2016).
ANIA

MEDITERR

EURO

MedCities, DGJ – Relacions Internacionals, seguiment Fòrum Euro-Àrab Strasbourg, YFJ).

[7.3.1] [7.3.2] S’ha treballat amb la incorporació de nous partners en les trobades intermitges del projecte (Alghero, Mollina, Strasbourg,
COMEM Madrid) i s’està dissenyant en tàndem amb el CJB la trobada presencial al Maig, que representarà el moment constitutiu del projecte.
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[7.3.1] [7.3.2] S’ha justificat i fet el tancament del de formació anual EuroMedTC15.
[7.3.1] [7.3.2] S’ha aconseguit finançament pel projecte de formació anual EuroMedTC16 que enguany abordarà principalment formació
entorn el rol de les entitats en el treball intercultural i l’antiracisme. Per donar continuïtat al projecte s’ha dissenyat una formació de
formadors/es en el marc de la MedUni.
[7.4.1] [7.4.2]S’ha participat a la reunió de la plataforma Euro-Àfrica (novembre 2015) i s’ha incidit en el nou pla de treball de cooperació
juvenil Euro-Àfrica.

DRETS HUMANS I COOPERACIÓ

[7.5.1] [7.5.2] S’ha donat compliment al conveni bi-anual amb la UJSARIO garantint la presència de persones Sahrauís als espais de
participació internacional dels que participa el CNJC.
[7.5.2] S’ha fet adhesió a la Comissió Prou Complicitat Israel (CNJC).
[7.5.2]S’ha col·laborat, juntament amb el CJB i SCI en l’elaboració de recursos pedagògics pel treball sobre Refugiades en l’àmbit de
l’educació en el lleure.
[7.5.1] [7.5.2] S’ha continuat treballant en espais de representació sobre la qüestió sahrauí: grup CJE, EUCOCO.
[7.5.1] [7.5.2] Es van organitzar trobades a campaments Saharauís a l’Abril. S’ha fet difusió de la campanya #MINURSOHumanRights,
#AsylumforHasanna i #SOSSahara.
[7.5.2] S’ha actualitzat el discurs del CNJC respecte d’altres conflictes a la regió Euro-Mediterrània (Palestina, Síria, Kurdistan, refugiades).
Ens hem adherit al manifest "Ajut a les persones refugiades. No a la guerra, no a l’OTAN".

COOPERACIÍO

DRETS HUMANS I

[7.6.1] S’ha assegurat la participació de la Borsa en els cursos del North South Center oferts en el marc del sistema d’universitats.
[7.6.2] S’ha fet seguiment del projecte premiat en el marc de Premi l’1% del 2014, acollint el passi d’estrena del documental als cinemes
Girona.
[7.6.2] Enguany s’ha tornat a convocar el premi 1% en què es destina aquesta quantitat del pressupost del CNJC a projectes de
transformació social i cooperació.
[7.6.3] S’ha seguit participant al Consell de Cooperació al Desenvolupament (CCD) i el Consell Català de Foment de la Pau.
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[7.6.3] Sensibilització “La Pitjor Epidèmia” a les xarxes en el marc de la campanya Salut, Drets i Acció.
Programes en fase d’execució pendents de finalització
[7.1.2] Desplegament planificació del proper cicle de DE per part de l’ambaixada i proposta de primeres activitats. Retorn de les conclusions i
recomanacions del darrer cicle.
[7.5.1] Accions de difusió pel 27S, aniversari de la RASD.
[7.5.1] Acció formativa Sàhara amb l’associació Amigos de Álava de la RASD (cau per no obtenció de finançament per part de l’associació). Renovar
conveni UJSARIO si s’escau (finalitza març 2016).
[7.3.1.] Segona activitat del projecte EuroMed For Youth Cooperation (curs ToT maig 2016, Tunísia, corresponent al proper PT)
[7.3.1] Celebració trobada constitutiva xarxa EuroMedAble i activitats de seguiment (maig 2016, Barcelona) (posposada pel proper PT per major
disponibilitat del CJB).
[7.6.2] Accions seguiment Tchindas – taller per entitats juvenils (guanyador/a concurs 1% 2014).
[7.5.1] Baixament als campaments desembre 2015 (acció liderada pel CJE i enguany han decidit no procedir amb l’activitat per motius interns i
propis del seu context)
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