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Aquest darrer cap de setmana s'ha celebrat a la ciutat de Badalona la XXXI Assemblea General Ordinària del Consell Nacional de la

Joventut de Catalunya (CNJC), plataforma que aglutina les principals entitats juvenils del país, que actua com a altaveu de la joventut

organitzada i interlocutor amb l'administració.

  

L'AEP-Associació d'Estudiants Progressistes hem participat activament a l'AGO. Hem proposat la creació d'un grup de treball específic

sobre universitats que desenvolupi el discurs del CNJC pel que fa a l'Educació Superior en termes de model d'universitat, democràcia

interna i governança, finançament, etc. Hem criticat que el CNJC s'allunyi de la realitat del jovent tenint una activtat excessivament

burocràtica i renunciant a activitats més directes. En aquest sentit i dins del marc de les protestes contra la LEC, l'AEP ha reclamat al CNJC

una campanya en defensa de la Educació Pública.
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Aquest darrer cap de setmana s'ha celebrat a la ciutat de Badalona la XXXI Assemblea General
Ordinària del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya (CNJC), plataforma que aglutina les
principals entitats juvenils del país, que actua com a altaveu de la joventut organitzada i interlocutor
amb l'administració.
  
L'AEP-Associació d'Estudiants Progressistes hem participat activament a l'AGO. Hem proposat la 
creació d'un grup de treball específic sobre universitats que desenvolupi el discurs del CNJC pel que
fa a l'Educació Superior en termes de model d'universitat, democràcia interna i governança,
finançament, etc. Hem criticat que el CNJC s'allunyi de la realitat del jovent tenint una activtat
excessivament burocràtica i renunciant a activitats més directes. En aquest sentit i dins del marc de
les protestes contra la LEC, l'AEP ha reclamat al CNJC una campanya en defensa de la Educació
Pública.
  
 Article de MERITXELL MARTÍNEZ I PAUNÉ publicat a La Malla  
  
L'Assemblea General anual, el màxim òrgan de decisió del CNJC, tomba l'informe de gestió de la
direcció sortint, que es veu obligada a posar el càrrec a disposició del Plenari. Les 28 entitats
presents donen mig any de pròrroga a la presidència, en una trobada que ja preveia renovar 6 dels 9
membres del Secretariat.
  
Les plataformes unitàries no són fàcils de fer rutllar i el CNJC n'és una bona mostra. Un
posicionament o una campanya conjunta de tot l'associacionisme juvenil català té molta més força i
legitimitat que la suma de les 97 entitats integrants per separat. Ara bé, cada acció engegada és un
malabarisme d'equilibris polítics i de consensos de cristall. L'Assemblea General Ordinària (AGO) és
la trobada anual on els cuinen aquests jocs d'equilibrisme. També és l'espai on les associacions
proposen nous representants per a formar part del Secretariat ?la direcció política del Consell? i on
els dirigents de cada època han de presentar la feina feta i la que volen fer l'any següent.
  
Aquest cap de setmana ha tingut lloc l'AGO del CNJC, a la ciutat de Badalona. Hi ha assistit una
trentena d'entitats de ple dret, que superen el quòrum mínim (25) per celebrar-la però són moltes
menys de la cinquantena que hi solia venir als anys noranta. La cita havia de servir, sobretot, per
aprovar els resultats del 2008 i per consensuar els projectes del 2009. Entre els punts de l'ordre del
dia, quatre votacions cabdals: el balanç pressupostari de l'any passat i la previsió per al següent,
l'informe de gestió del Secretariat sortint i l'elecció de sis nous membres directius. A més, però, calia
aprovar o esmenar diverses resolucions sobre Bolonya i els Mossos, sobre mobilitat juvenil, sobre
riscos laborals, sobre el Pla Nacional de la Joventut i sobre el multilingüisme estatal, entre d'altres.
  

L'informe 2008, tombat
 
El primer vendaval de l'AGO de Badalona va ser la presentació de l'informe de gestió. Un text que
recapitulava la feina feta per cada àmbit d'actuació i que, amb valentia però escassa picardia, feia
una dura autocrítica a les mancances en consens i fruits. Al torn obert de paraula, el sindicat AEP
recrimina que no s'han ni embastat els dos encàrrecs que l'actual equip va rebre de l'AGO anterior,
clarificar l'estatus dels consells locals de joventut (de moment amb dret a veu però no a vot) i
organitzar un grup de treball estable sobre Universitats. Un altre sindicat estudiantil, l'AJEC, acusa la
direcció "d'anar tard i sempre a remolc dels problemes", mentre que Acció Jove ? CCOO es queixa
de la lentitud general del consell i el baix poder de convocatòria, que ha reduït la participació regular
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de les entitats.
  
Sotmès el text a votació, recollia 13 vots a favor, cap en contra i 15 abstencions. Un dur toc
d'atenció, que no rebutjava per complet a la continuïtat de la presidència, però la qüestionava
clarament. Donat que els estatuts no preveien aquesta circumstància ni s'havia donat mai en la
memòria recent del CNJC, l'equip directiu va optar per posar els càrrecs a disposició del Ple i que
fos aquest qui decidís si els cessava o els amnistiava provisionalment. I va anar pels pèls. Les
entitats van fer un exercici de responsabilitat i van decidir, gairebé per unanimitat, no sucumbir a la
temptació de tallar caps i trencar els fràgils equilibris del Secretariat, que en part havia estat poc
eficient per la divisió interna dels nous membres. Així doncs, a l'espera de renovar dos terços dels
membres, els tres integrants amnistiats seguiran al capdavant del Consell fins al juliol, quan tindrà
lloc la Comissió Executiva i hauran d'acreditar que s'han posat les piles.
  

El nou Secretariat del CNJC
 
Ahir a les vuit del vespre, al Museu de Badalona, tenia lloc l'últim punt de l'ordre del dia i plat fort de
l'AGO 2009, l'elecció del nou Secretariat. Es renovaven sis dels nous membres, per finalització de
mandats i per renúncies personals. Hi havia, però, molt poc marge per a sorpreses. Cada àmbit
d'entitats (les polítiques, les sindicals, les educatives...) tenen places reservades dins l'equip i per
tant, miren d'elevar a l'Assemblea un únic candidat ja consensuat. La discòrdia, si n'hi ha, és només
pel repartiment de càrrecs. No va ser el cas d'enguany. Sis candidats per a sis places varen ser
aprovats de forma unànime, en un equip que repetia presidència i vicepresidència, molt
provablement perquè si han de rodar caps al juny siguin els dels veterans.
  
Les noves incorporacions són Aleix Clarió (Unió de Joves), Pablo Bonat (Escoltes Catalans), José
Luis del Aguila (Associació d'Estudiants de Formació Professional), Marc Faustino (Espai Jove de la
Intersindical-CSC), Sònia Villoro (Servei Civil Internacional) i Luca di Gennaro (Joventut Europea
Federalista), que assumirà la vicepresidència segona i la tresoreria. Agnès Russiñol (Acció Escolta)
es manté, doncs, com a presidenta, i Cèsar Martínez (Dona ? Joves per la Igualtat), com a
vicepresident. Pau Planelles (Joves d'Esquerra Verda) també continuarà com a secretari, encara
sense àrea assignada.
  

Els fruits de l'AGO
 
Tot i que portes endins les Assemblees són polsos de força i exàmens de consciència per totes les
organitzacions, també són ocasions simbòliques per expressar posicionaments comuns, treure pit i
autoreivindicar-se davant l'opinió pública. Al cap i a la fi, el potencial i l'autoritat moral del CNJC és
enorme, perquè és la veu de tota la joventut organitzada, l'interlocutor preferent ?i obligatori per llei?
de la Generalitat en matèria de polítiques de joventut i perquè, quan s'arriba a un consens, és de
ferro forjat.
  
L'AGO d'aquest cap de setmana ha permès prendre-li al pols a les preocupacions del teixit
associatiu juvenil, d'una forma més madura i reflexiva que amb les manifestacions anti-Bolonya de
les últimes setmanes. Els dos reptes per al curs vinent seran la Llei de Polítiques de Joventut i el Pla
Nacional de Joventut (2010-2020), als que el CNJC exigirà solucions reals als problemes reals dels
joves, en àmbits com l'educació, l'habitatge, la precarietat laboral o la mobilitat internacional.
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"Reclamem que s'incorpori la dimensió juvenil en totes aquelles polítiques que ens afecten i no de
forma assistencial o passiva, com a receptors d'ajudes per exemple, sinó com a actors polítics en
potència", sentenciava la primera resolució.
  
També cal destacar la demanda de reconeixement i promoció de la participació als centres
d'educació secundària, per tal que la veu de l'alumnat electe es tinguin més en compte i les
associacions d'educació en el lleure de l'entorn de l'escola hi participin més. També han estat
importants les resolucions aprovades sobre seguretat i salut laboral, la vessant social de la Unió pel
Mediterrani, el rebuig a l'actuació dels Mossos d'Esquadra contra el moviment estudiantil i l'exigència
de l'aplicació, d'una vegada per totes, de l'Estatut d'Autonomia. El CNJC també ha consensuat una
resolució sobre plurilingüisme i defensa de les llengües minoritzades, que traslladarà als consells de
la joventut de Navarra, Euskadi, Astúries, Galícia, Aragó, País Valencià i Illes Balears per tal que,
esmenat i subscrit per tots, posi a l'agenda política i mediàtica estatal aquesta reivindicació.
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