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«El jovent no fot res». Aquest
és un dels tòpics contra els
quals lluiten el Consell de la
Joventut de Barcelona i les en-
titats juvenils de la ciutat, un
autèntic tresor amb més de
1.000 associacions per a tots
els gustos que treballen per
millorar Barcelona.

A ningú se li escapa que a
Barcelona i a la resta de Ca-
talunya els i les joves som un
dels col·lectius més castigats
per la mala situació econòmi-
ca. Totes les xifres parlen per
elles mateixes. Des de l’inici
de la crisi, l’atur juvenil a Bar-
celona gairebé s’ha doblat i
fins al moment cada cop ens
costa més trobar un habitat-
ge i una feina dignes, que ens

permeti emancipar-nos. És
a dir, viure el fet de ser jove
amb totes les emocions fortes
que hauria de comportar.
Però és que, a més, ens hem
de sentir a dir que ni estu-
diem ni treballem, molt so-
vint sense contextualitzar i,
per tant, ens deixen verds a
tot el col·lectiu.

Com hem de treballar si no
podem! Afortunadament, hi

ha xifres, fets i iniciatives que
conviden molt més a l’opti-
misme i que demostren que
els i les joves, davant la du-
ríssima situació actual, «ni su-
dem ni ens conformem». És el
cas del gran teixit associatiu
juvenil de Barcelona.

Les entitats juvenils repre-
senten un enorme tresor per
a la ciutat, perquè es tracta de
joves que decideixen unir es-

forços per canviar coses, per
millorar el seu entorn o per
oferir alguna cosa més a Bar-
celona. I sempre des del vo-
luntariat, aprofitant estones
que podrien dedicar a objec-
tius molt més personals.

Segur que les motivacions
existents són molt diverses.
Però, en tot cas, tots i totes fan
una tasca que fa créixer Barce-
lona en uns paràmetres intan-
gibles. Per la importància i per
la qualitat de la tasca. I perquè
representa una gran bossa de
ciutadania responsable, crí-
tica i compromesa amb la ciu-
tat (i amb futur per endavant).

Joves gens passius
Aquest 2011, el tòpic que diu
que els i les joves som passius
i que passem de la participa-
ció en la vida col·lectiva ha re-
but un altre revés interessant.

A Barcelona, milers de jo-
ves han estat el motor de mo-
bilitzacions sorprenents i in-
teressants com feia temps

que no es veien. La crisi ha es-
tat la gota que ha fet vessar
el vas i els i les joves han sortit
al carrer per fer-se veure i sen-
tir amb tota la responsabilitat,
però amb la consciència que
era un moment per reclamar
una societat més justa i fer-ho
sense deixar enrere cap dels
valors que hauria de ser in-
franquejable. I en el 99% dels
casos s’ha aconseguit.

«Un triomf assegurat»
Tothom tindrà les seves opi-
nions sobre com ha evolucio-
nat tot plegat, però el que és
cert és que els i les joves han
protagonitzat una reacció po-
pular que serà recordada du-
rant molts anys. Una prova
més que com a col·lectiu «sí
que fotem. I molt!». I cal que
puguem reconèixer-ho. Ara
cal seguir fent feina i recor-
dar a tots els i les joves de la
ciutat que associar-se i orga-
nitzar-se és sempre, en algun
sentit, un triomf assegurat!

Units contra el tòpic dels ‘ni-ni’
Una multitud de joves de Barcelona agrupats en un miler d’entitats juvenils treballen a diari de forma
voluntària per millorar la qualitat de vida del jovent de la ciutat des d’àmbits d’acció ben diversos

Moltes opcions per ser actiu
A Barcelona hi ha prop de 1.000 associacions juvenils. Una xifra que
cal posar en valor quan se’ns diu que els i les joves «no fotem res». Són
1.000 col·lectius de joves que s’organitzen per tirar endavant els
seus projectes i fer més gran Barcelona. Hi ha entitats per a tots els
gustos: sindicats, entitats de joves emprenedors/es, organitzacions
polítiques juvenils, entitats culturals, caus, esplais, entitats de co-
operació i d’intercanvi, plataformes territorials de joventut, entitats
estudiantils, entitats socials... N’hi ha per triar i remenar. Per a totes
les sensibilitats. Per a tots els idearis. Entitats que, a més de tot el que
ofereixen a la ciutat, posen a l’abast de tots els seus joves l’opció de
participar en un projecte en el qual han de poder decidir i fer-se’l
seu i que els ha de permetre adquirir habilitats potentíssimes, conèi-
xer d’altres joves, i, en definitiva, viure al màxim el fet de ser jove.
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Amb el suport de:El 5% dels ingressos publicitaris d’aquesta
publicació es dediquen als programes del
Consell de la Joventut de Barcelona (CJB)

INFORMA...

Pau
Gonzàlez
President del
Consell de la
Joventut
de Barcelona

Més de 30
anys de feina
del Consell
de la Joventut
Des del 1980, les entitats de
joves es coordinen a través
del Consell de la Joventut de
Barcelona (CJB), que agrupa
mésde70associacionsifede-
racionsdejovesqueapleguen
prop de mig miler d’entitats
de base. El CJB vol fomentar
idefensar lesassociacionsju-
venils. És l’interlocutor de
l’Ajuntament i és una eina
d’interacció i incidència en
les polítiques de joventut. A
travésdelCJB, lesentitats(so-
cials,educatives,estudiantils,
polítiques,sindicals,culturals
id’intercanvi,plataformeste-
rritorials de joventut, presta-

dores de serveis) fan projec-
tes. El CJB gestiona el Centre
deRecursosperalesAssocia-
cions Juvenils, servei muni-
cipal que ofereix assessora-
ment i recursos a les entitats.

� I TU, QUÈ OPINES?

Què és ser jove?
Els lectors han opinat sobre
el fet de ser jove. Aquests
són alguns SMS, transcrits
en el seu llenguatge:
� 20BCN es mantnr 1
actitud jovial
indpndientmnt d la
edad,no estancarse,reno-
varse, aprendr a vivir cada
dia com si fuera el ultim,ES
SONREIR A PESAR D
TODO. � 20bcn ser joven
es ir poniendo vida a los
años y a partir d los 80
pensar como lo hacia mi
padre, que era un joven con
experiencia. maria vidal �

20BCN Para mi ser joven es
poder disfrutar con lo que
tienes,tu familia,amigos,
salud y trabajo y tener
fuerzas para seguir
adelante aunque las cosas
vayan mal. � 20BCN Tener
los Pies en la Tierra. Pensar
y luego actuar. Tener
Modales y Respetar a las
Personas Mayores k tienen
mas Experiencia k
Nosotros. Jorge GC 28 A}o

QUÈ ÉS EL CJB?

«EL JOVENT NO FOT RES?... ESTÀS SEGUR?» Les entitats juvenils de la ciutat de Barcelona organitzen moltíssimes activitats i propos-
tes de tot tipus i per a tots els gustos, tal com demostra aquest fotomuntatge amb algunes accions que han dut a terme a la capital catalana. FOTO: CONSELL DE LA JOVENTUT
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A vegades es cau en la idea de
voler canviar el món a partir de
lesgranscosesilesmésinacces-
sibles.Peròenrealitat,commés
pròxima i concreta és l’acció,
mésefectiuspodemseral’hora
de construir millores. Aquesta
és una idea bàsica de les asso-
ciacions estudiantils. El treball
delesentitatsesbasaenlainter-
venció dels i de les joves estu-
diants en aquell espai més
pròximdelqualenformenpart,
com l’institut o la universitat.

La implicació dels i les joves
en l’àmbit estudiantil respon a
la necessitat de reivindicar la
qualitatdelsistemaeducatiuila
igualtat d’oportunitats a l’hora
d’accedir-hi i progressar-hi. La
seva força rau en el paper de la
participaciócomacamícapala
transformació. L’institut o la fa-
cultatsónels llocsonelsi leses-
tudiants passen la major part
del dia i la seva capacitat d’im-
plicar-s’hi és vital.

Participarenunaassociació
d’estudiants suposa una porta
obertaal’enriquimentpersonal
i a la vivència d’experiències. Et
permet conèixer joves de reali-
tats diverses i també similars,

convertint-ho en un genial
aprenentatge.Ietpermettreba-
llar per canviar les coses en allò
quemést’afecta.Cadapetitpas
pot ser una gran victòria, útil
peratuiperalsquevindranda-
rrera! Busca les entitats estu-
diantils de Barcelona a www.
cjb.cat/mapaentitatsjoves.

Lesformesdeparticipar id’invo-
lucrar-se en la vida del centre
sóndiverses icomplementàries.
Trobem els i les representants
de l’alumnat al consell escolar
dels instituts o els claustrals a
les universitats, així com també
els delegats de classe o els re-
presentants a les juntes de fa-
cultat. D’altra banda, amb una
forma menys rígida, trobem les
associacions d’alumnes.

Diverses formes
de participació

INFORMA...

Joan
Camps
Secretari
d’entitats
estudiantils
del CJB

A Barcelona hi ha més de 140
agrupaments escoltes (o caus)
i esplais. Són associacions que
es dediquen a l’educació d’in-
fantsi joveseneltempsdelleu-
re, formades per joves que, des
del voluntariat, aposten per
l’educacióenvalorscomaeina
per convertir la ciutat, el país i
aquestmónenunllocmoltmi-

llor. I, al mateix temps, es trac-
ta de fer-ho passar bé i passar-
s’ho bé. Per tot plegat, els caus i
esplais són una realitat educa-
tivamolt important.Enshoex-
plica en aquesta entrevista un
pare que va decidir portar-hi el
seu fill.
Per què vau decidir inscriure el
vostre fill a una entitat d’associa-
cionisme educatiu com un agru-
pament escolta o un esplai?
Vam portar el nostre fill Arnau
al’AgrupamentEscoltaGregal,
perquèésunentitatarreladaal
barri de Sant Andreu i que en-
senya a compartir els valors de
la solidaritat, el companyonia

i el respecte a la natura i al me-
di ambient.
Què creus que aporten els agru-
paments i esplais a l’educació
d’un infant o jove?

Les sortides a la muntanya (la
preparació, l’execucióidesprés
la valoració), els ajuden a des-
cubrir els pobles i les mun-
tanyes de Catalunya i a estimar
el nostre país. D’altra banda,
també aprenen a treballar en
equip,aajudar-semútuament,
a planificar les sortides, a estu-
diar mapes i recorreguts, a ela-
borartasquesdelogística,acui-
nar, a recollir i a netejar el bosc.
Quines són les característiques
de la tasca educativa dels agru-
paments iesplaisqueconsideres
més rellevants?
En aquestes entitats juga un
papermoltimportantlacomu-
nicació entre els joves i, per
tant, fer nous amics. El treball
en equip, treballar per projec-
tes amb els seus objectius, el
respecte als educadors i als

companys, la implicació i el
compromís...
Ho recomanes a d’altres mares
i pares, doncs?
Sens dubte. Crec que és una
activitat que ajuda als fills i fi-
lles a créixer en un món de
valors i de relacions personals

molt important.
Creusquelatascaeducativadels
agrupaments i esplais està prou
reconeguda?
Considero que, a Catalunya,
la tasca dels agrupaments es-
coltes i dels esplais està ben
valorada socialment per les
famílies. Evidentment, tot és
millorable i aquest ha de ser el
seu objectiu. L’Administra-
ció hauria d’invertir més per
ajudar aquestes entitats.
Creus que hi ha una imatge so-
cial real de la tasca dels caus
i dels esplais?
Aquestaimatges’hauriadetre-
ballar més per donar-la a
conèixer. El valor social del tre-
balldelvoluntaritatésimpaga-
ble i la seva tasca per a la in-
clusió social de totes les per-
sones és molt important.

C
JB

«Recomano portar els fills
a un agrupament o esplai»

Enric Llurba
President, de Barcelona ciutat
de la Federació d’Associacions
de Mares i Pares de Catalunya.

INFORMA...

Pau
Gonzàlez
President del
Consell de la
Joventut de
Barcelona

Què et va portar a interessar-te
pel voluntariat internacional?
Volia conèixer altres realitats
d’arreu del món i intercan-
viar experiències, i un estiu
vaig decidir fer un camp de
voluntariat. A la tornada, vaig
seguir vinculada, de mane-
ra local i, d’aquesta manera,
vaig conèixer millor el Ser-
vei Civil Internacional de Ca-
talunya, una organització

que treballa per la pau i la
justícia social, promovent el
voluntariat a través de camps
de treball, estades i projectes
de cooperació..
Quèéselquemésetvaagradar?
Per a mi va suposar un «can-
vi de xip» total. A través de
l’intercanvi cultural viscut,
vaig prendre consciència i
vaig comprendre millor mol-
tes realitats d’arreu del món.
L’aprenentatge i la bona ex-
periència em van fer tornar
amb moltes ganes d’activar-
me i fer coses aquí, amb enti-
tats locals. Va suposar un
abans i un després.
Què és el que t’aporta partici-
par en una entitat juvenil?

Un munt d’aprenentatge i un
creixement personal impres-
sionant! He après a entendre
millor el que passa al meu
voltant, a actuar en conse-
qüència amb allò que pen-
so, a debatre, a prendre de-
cisions en equip, a treballar
conjuntament, a aplicar la
creativitat per proposar alter-
natives a allò que no m’agra-
da, a resoldre conflictes de
manera cooperativa...
Quines creus que són les claus
per fer una cooperació posi-
tiva des de Barcelona?
Els problemes del sud són
causats per les lleis injustes
que regulen les relacions in-
ternacionals i per les acti-
tuds irresponsables al nord.
Per això, des d’aquí, el que
podem i hem de fer és cons-
cienciar la societat civil de
les realitats injustes però, so-

bretot, hem de fer l’esforç de
proposar alternatives. No
serveix de res denunciar allò
que no ens agrada o allò que
ens sembla injust si no te-
nim una contraproposta per
millorar la situació.
Què diries als i a les joves que
són pessimistes sobre la possi-
bilitat d’eliminar les desigual-
tats nord-sud?
Que si no ens arremanguem
les mànigues i ens hi posem
tots i totes, llavors sí que serà
impossible lluitar contra
les desigualtats. En canvi,
si creiem que és possible, su-
mem esforços, ens compro-
metem i som creatius i crea-
tives, aleshores podem arri-
bar molt lluny! Digueu-me
utòpica, però jo crec que un
altre món més just i més pa-
cífic, construït entre tots i to-
tes, és possible!

«Hem de fer l’esforç de
proposar alternatives»

Clara Giberga
24 anys. Membre del Servei Civil Internacional de Catalunya (www.sci�cat.org). Ha participat en projectes de voluntariat i cooperació
internacional. A Barcelona hi ha moltes opcions de voluntariat per conèixer d’altres realitats arreu del planeta (www.cjb.cat/mapaentitatsjoves)

«En aquestes
entitats juga
un paper molt
important fer
nous amics»

«És una activitat
que ajuda els fills
a créixer en un
món de valors»

Els estudiants
s’agrupen més
enllà de classe
Les entitats estudiantils fomenten que
els joves puguin fer-se molt més seus els
instituts i les universitats i millorar-los

EPS-L’Espai de Participació de
de Secundària, projecte juvenil. CJB

INFORMA...

Antoni Ítalo
Moragas
Secretari d’entitats
de cooperació
i d’intercanvi
del CJB
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SEGONS

Awww.trobalatevaenti-
tat.cat, els i les joves poden
descobrir quin tipus d’enti-
tats joves els pot interessar
segons els temes que els
agraden o els preocupen, a
través d’un senzill qüestio-
nari. La web, que s’emmar-
ca dins la campanya del CJB
Uneix-te a l’autèntica gene-
ració Ni-Ni (Ni «sudem» Ni
ens conformem), també in-
clou un mapa d’associa-
cions juvenils de Barcelona.

Qüestionari
per trobar la
teva associació

Plataformes
territorials
Les Corts, Horta-Guinardó,
SantMartí,Sarrià-SantGerva-
sioGràciasónalgunsdelsdis-
trictes on les entitats juvenils
es coordinen a través de les
anomenadesplataformester-
ritorialsdejoventut.Aquestes
agrupacions permeten a les
associacions juvenils tenir
més força per interlocutar
ambl’Administracióicoordi-
nar projectes conjunts.

Abans de la recessió que fa
anys que patim, les dades
mostraven clarament com el
jovent era un dels col·lectius
amb una situació més
precària i amb una major des-
protecció. Amb la crisi, la si-
tuació ha empitjorat. És per
això que cal que ens organit-
zem per defensar una ocupa-
ció de qualitat i generar ac-
cions i projectes dirigits a llui-
tar contra la precarietat que
ens afecta en tots els sentits.

Aquesta és la tasca de les
entitats juvenilssindicals.Uns
espais pensats perquè els i les

jovesenscoordinemperlluitar
contratotallòquedificultaque
ens emancipem, com el fet de
poder accedir a una vida la-
boral digna i l’exercici ple de
tots els nostres drets de ciuta-
dania. Per tot plegat, les enti-
tats sindicals juvenils i els i les
joves que hi participem fem
més gran Barcelona.

Pels drets dels
joves treballadors
Les entitats juvenils sindicals lluiten perquè
el jovent tingui una vida laboral digna en
una societat més justa i amb garanties ACCIÓ JOVE-JOVES DE

CCOO �Som una
organització sindical
de joves que lluitem
per la defensa dels
interessos de la classe
treballadora, per una
societat més justa,
sostenible, i de dones
i homes lliures i
iguals. A Acció Jove
pots assessorar-te i
conèixer els teus drets
perquè no et
prenguin el pèl, lluitar
per l’emancipació i
conèixer gent amb
inquietuds. Quants
més siguem, més
força i més millores
de les condicions de
vida aconseguirem.
Contra la resignació,
organit-za’t i lluita!
Participa amb
nosaltres!
www.ccoo.cat/acciojove

AVALOT-JOVES DE LA
UGT �L’Avalot és la
primera associació
sindical juvenil
creada al nostre país i
una de les primeres
d’Europa en la
defensa de la dignitat
laboral dels i les joves,
l’emancipa-ció social
i el dinamis-me
sociocultural i
solidari. Impulsem
campanyes, fem
acció sindical,
projectes, ens
manifestem i fem
propostes per a
transformar i millorar
la realitat laboral i
social dels i les joves.
Perquè no som els
causants d’aquesta
crisi i perquè som el
futur, cal que ens
rebel·lem globalment.
www.avalot.cat

L’EINA-L’ESPAI JOVE DE
LA INTERSINDICAL �La
gent jove som un
camp de proves en el
procés de precarit-
zació laboral. Alhora,
el lloc de treball és un
espai generalment
orfe de joves
associats/des, al
contrari que d’altres
àmbits i on també
cal, inexcusablement,
formar-se,
organitzar-se i alçar la
veu per aturar
l’explotació. L’Eina -
Espai Jove som joves
que treballem per
bastir un nou model
de sindicalisme, que,
amb un peu al centre
de treball i un altre al
carrer, volem aportar
una veu
compromesa.
www.lespaijove.cat

JOVES DE LA USOC �

Joves de la USOC és
l’àmbit jove de la
Unió Sindical Obrera
de Catalunya. Som
més de 1.700 joves
afiliats/des i 200 joves
delegats/des
d’empresa. Sindica-
listes menors de 30
anys, coordinats per
fer-nos sentir amb
veu pròpia. La USOC
és el tercer sindicat
en representació a
Catalunya, amb
presència a totes les
comarques. Des de la
independència i
l’autonomia sindical,
treballa des del 1966
per la defensa dels
drets dels
treballadors i les
treballadores.També
ofereix serveis.
www.usoc.cat

LES ENTITATS JUVENILS SINDICALS DEL CJB

Les entitats juvenils sindicals
són uns espais que, com passa
amb la resta de les entitats ju-
venils del Consell de la Joventut,
també permeten als i a les joves
prendredecisions,organitzar-se,
adquirir habilitats, conèixer d’al-
tres joves amb les mateixes in-
quietuds i treballar per transfor-
mar lasocietaten laquevivimen
una de més justa i digna.

Espais per
relacionar-se

INFORMA...

Àlex
Guevara
Secretari
d’entitats
sindicals
del CJB
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Els i les joves que tenen ganes
d’implicar-seenpolíticapoden
fer-hoatravésdelesorganitza-
cions polítiques juvenils, que
també formen part del Con-
selldelaJoventutdeBarcelona.
Es tracta d’entitats vinculades
aopcionspolítiquesconcretes,
quetenencomaeixcentraldel
seu treball afavorir les condi-
cions dels i les joves des dels
partits i els poders públics. Les
pròpies entitats, una a una, es
presenten a continuació.

�JOVES I POLÍTICS

Alternativa Jove-Joves d’Es-
querra Unida i Alternativa
(JEUiA). Alternativa Jove som
un moviment de joves de l’es-
querratransformadora.Volem
contribuiramillorarlescondi-
cionsdevidadelsi lesjoves,es-

tudiants i treballador/es, que
patim les conseqüències dels
pocs recursos destinats a l’en-
senyamentpúblic, l’altapreca-
rietat al treball, la impossibi-
litat d’accedir al primer habi-
tatge, l’heteropatriarcat i la
mancadedemocràcia.Ensor-
ganitzem en grups de joves te-
rritorials i en comissions sec-
torials. Més informació a la
web: www.alternativajove.cat/
CJC- Joventut Comunista.
Som una organització juvenil
nacional de Catalunya que
lluita per transformar la socie-
tat. El que ens diferencia de la
resta de joves no són les nos-
tres aspiracions, sinó el fet
d’estarorganitzatsperaconse-
guir-les col·lectivament. Pen-
sem que a través de movi-
ments populars amplis, par-
ticipatius,democràtics,oberts
i apartidistes que lluitin per
problemes concrets els joves
es conscienciaran de la pro-
blemàtica global: el capitalis-
me. El capitalisme no té futur.
Nosaltres sí! Més informació
a la web www.cjc.cat.
Joventut Nacionalista de Ca-
talunya-JNC. LaJNCdeBarce-
lonatéperobjecteposarelseu

Què t’ha portat a participar en
una entitat social com ECOM?
Quan jo vaig començar a
participar a ECOM vaig tro-
bar un grup de persones in-
conformistes amb la discri-
minació que patim, inconfor-
mistes, però amb propostes
alternatives. Això és el que
realment em va agradar de
llavors. Ara em cuido de
mantenir contacte per col·la-

borar en la mateixa lluita:
contra la discriminació que
ens fa patir la societat i les
polítiques.
Quines tasques fas a l’enti-
tat? Com és el teu dia a dia a
ECOM?
Participo com activista in-
dependent en seminaris,
enquestes, cursos, etc.
L’acció d’entitats com ECOM
és útil a l’hora de fomentar la
no discriminació de les perso-
nes amb disminucions físi-
ques?
Primer, no som persones
disminuïdes, minusvàlides,
ni discapacitades. Som per-
sones discriminades per la

nostra diversitat funcional.
I segon, amb programes
com l’autogestió de l’as-
sistència personal, i d’altres
de suport a l’emancipació,
sí, ECOM fomenta la no dis-
criminació. Amb recolza-
ment a institucions residen-
cials on es trepitgen tots els
drets individuals, no.
Creus que teniu prou recolza-
ment institucional?
No, perquè encara no es
compleix la Convenció de
Drets Humans de les perso-
nes amb diversitats funcio-
nals.
Què creus que pot aportar a
un jove participar en una enti-
tat orientada a fomentar la no
discriminació?
Si ho fa perquè forma part
de les seves inquietuds...
molt.
Quins desitjos tens per al
col·lectiu jove de la ciutat?
Justícia.

INFORMA...

Èric
Juan
Secretari
d’entitats
socials
del CJB.

Marga Alonso
Participant de l’Espai de Debat Juvenil d’ECOM, que és un moviment associatiu integrat per
persones amb discapacitat física. Els seus integrants treballen per defensar l’exercici dels drets
de les persones amb discapacitat física i millorar la seva qualitat de vida.

gra de sorra en la construcció
de la ciutat de forma inclusi-
va per fer de Barcelona una
ciutatperatothomenquècap
persona s’hi senti exclosa i on
els joves puguin començar el
seupropiprojectedevidasen-
se haver de marxar. Sempre
reivindicantelpaperdeBarce-
lonacom a capital d’un país,
Catalunya,pelqual lluitemdia
rere dia perquè esdevingui un
estat lliure i independent dins
la UE. Més informació a la
pàgina web www.jnc.cat.
Joventut Socialista de Cata-
lunya-JSC. Som joves que ens
organitzem per unir els joves
d’esquerresquetinguininterès
per la política. Treballem per
formar, feractivitatsoreivindi-
carpolítiquesalserveidelsciu-
tadans i ciutadanes, que asse-
gurin un accés igual als recur-
sos i una societat més justa i
lliure.Ho fem abordant temes
de política general com tam-
bé polítiques de gènere, igual-
tat,mediambient, joventut.Vo-
lem viure en un món, en una
societat i en una ciutat millor.
Més informació a www.jsc.cat.
Les Joventuts d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya
(JERC). Les JERC som l’orga-
nització política del jovent in-
dependentista, l’alternativa
socialista per a l’alliberament
social i nacional del nostre pa-
ís. Ara, més que mai, creiem
que la lluita social és l’altra ca-
radelamonedadelalluitana-
cional, i apostem per un sis-
tema polític i econòmic de va-
lors d’esquerres i republicans,
de Salses a Guardamar i de
FragaaMaó,col·laborantamb
la dinamització dels movi-
ments socials i juvenils. Més
informaciódetalladaalapàgi-

na web www.jerc.cat
Joves Comunistes (JC). Joves
Comunistes és una organit-
zaciójuvenil,declasse,revolu-
cionària, democràtica, inter-
nacionalista,republicanai lai-
ca que lluita pels drets de la
joventut a Catalunya. Pensem
que les nefastes conseqüèn-
cies del sistema capitalista so-
bre la majoria de la població
són cada cop més evidents i
que l’única forma d’eradicar
aquestainjustícia iaconseguir
un sistema sense desigualtats
ni classes socials és el socia-
lisme. Més informació a
www.jovescomunistes.cat.
Jovesd’EsquerraVerda(JEV).
Ens indigna l’estructura del
món: crisi, exclusió social, de-
sigualtats,canviclimàtic,racis-
me, violència, discriminació
per gènere, creença o opció se-
xual, elitisme educatiu, neoli-
beralisme, banca... L’objectiu
deJovesd’EsquerraVerda,refe-
rent juvenil d’ICV, és participar
i decidir per transformar. Més
informació a www.joves.cat.
Noves Generacions del Partit

Popular de Catalunya
(NNGG). Els pilars del pensa-
ment polític de NNGG són la
llibertat, la solidaritat, la jus-
tíciai laigualtatd’oportunitats,
mantenint la nostra pròpia
identitat com a organització
jove. Organitzem activitats di-
rigides a la formació i partici-
pació dels nostres membres, a
la difusió i defensa del projec-
tepolíticquerepresentaelPar-
tit Popular i promovem espe-
cialment programes d’actua-
ció i assistència, al servei de
la joventut. Més informació a
www.novesgeneracions.com/
Unió de Joves (UJ). LaUnióde
Jovesésunaorganitzaciópolí-
tica, juvenil, nacionalista i de-
mocristiana que des dels seus
inicis, l’any 1932, lluita pels
drets nacionals de Catalunya
i per una societat basada en
elrespecte, la justíciai ladigni-
tat a la persona.Els joves d’UJ
som catalanistes, dinàmics,
emprenedors i lluitem contra
la desafecció política amb un
discurs sense complexes ela-
borat i transmès per una jo-
ventut formada i disposada a
fer-se respectar. Més informa-
ció a www.uniodejoves.cat.

«No som unes persones
disminuïdes, minusvàlides,
ni tampoc discapacitades»

Els joves amb ganes
d’implicar-se en política
poden fer-ho a través de
les entitats juvenils

Les entitats juvenils
afavoreixen els joves
des dels partits i des
dels poders públics
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Joan
Camps
Vicepresident
del Consell
de la Joventut
de Barcelona

Les organitzacions politiques juvenils treballen a diari a favor
dels drets del jovent des dels partits i des dels poders públics

Un estil jove de fer
política és possible

El Consell de la Joventut de Bar-
celonaengegaràenlesproperes
setmanes el procés de recolli-
da de propostes de les entitats
juvenils de la ciutat per al nou
PlaJovede lacapitalcatalana,el
document que ha de regir les
polítiques municipals de joven-
tut dels propers quatre anys.
Des del Consell de la Joventut
s’està preparant una campanya
per tal que les associacions ju-
venils i els i les joves de la ciu-
tat puguin realitzar propostes
i, d’aquesta manera, incidir el
màxim possible en la redacció
del nou Pla Jove de Barcelona.

Elaboració del
nou Pla Jove


