Resolució per la visibilització de les entitats de l’oci
alternatiu i la cultura dispersa i la seva participació en els
esdeveniments de Barcelona
Les entitats de l’oci alternatiu i de la cultura dispersa del Consell de la Joventut de Barcelona fixen per
primera vegada en la història del CJB una posició relativa a la situació del moviment associatiu d’aquest
àmbit i la seva presència i visibilitat en la ciutat i en els esdeveniments culturals que s’hi duen a terme.
L’oci alternatiu i la cultura dispersa és un àmbit que encabeix un conjunt de formes culturals i hàbits de
lleure de gran popularitat i arrelament entre el jovent, com ara la literatura i el cinema de gènere, els
jocs de taula, els videojocs, els jocs de rol, el fenomen del còmic, el manga i l'anime o la cultura asiàtica,
la qual cosa s’ha reflectit en un teixit associatiu juvenil molt consistent i amb gran bagatge que,
malauradament, no sempre ha gaudit del reconeixement que mereix.
A més, Barcelona és un centre de producció cultural de primer ordre i un referent a nivell estatal i
internacional pel que fa a l’organització de grans esdeveniments tant de l’àmbit de la cultura dispersa i
l’oci alternatiu com de la cultura i l’oci juvenil en general (Saló del Manga, Saló del Còmic, DAU
Barcelona, festa major de la Mercè, la Lali Jove, Sant Jordi...). Podem comptar més de 185 actes i
esdeveniments culturals entre fires i festivals que reuneixen més de dos milions d’assistents si els
sumem en la seva totalitat. D’altra banda, només la Mercè mobilitza més d’un milió i mig de persones,
bona part d’elles joves, la qual cosa representa un exemple important de la festa per excel·lència de
Barcelona, així com el cas recent de la Lali Jove, un cas que mostra que el jovent associat està capacitat
per prendre part en l’organització dels grans espais culturals, festius i lúdics de la ciutat.
Cal remarcar, d’altra banda, que Barcelona és una ciutat que dóna importància a la inversió cultural i
que anualment destina al voltant de quatre milions d’euros al suport d’entitats culturals. A més,
l’associacionisme tant cultural com juvenil tenen un pes molt remarcable i, més concretament,
l’associacionisme juvenil de l’oci alternatiu i la cultura dispersa és molt nombrós i actiu. Malauradament,
massa sovint aquestes entitats de l’oci alternatiu i la cultura dispersa estan mancades del reconeixement
social i institucional adequat i pateixen també de carències pel que fa al suport de l’administració
municipal, la qual cosa no es veu de forma tan acusada a altres viles i ciutats.
Aquesta situació descrita fa que el conjunt de les entitats detectem un seguit de problemàtiques
comunes:

Manca de visibilitat i d'un reconeixement adequat de els entitats d'oci alternatiu i cultura
dispersa.
Manca d'espais de participació de les entitats en els grans esdeveniments de la ciutat que abans
s'esmentaven.
Necessitat d'un suport i recolzament institucional i econòmic per part de l'Ajuntament per tal
d'organitzar esdeveniments i actes propis.

El CJB considerem fonamental el suport municipal, com a institució més pròxima a la ciutadania i
dinamitzadora en bona mesura de la vida cultural, cap al moviment associatiu cultural juvenil. A més, el
CJB reivindica la participació del jovent associat en l’organització dels esdeveniments i celebracions
culturals, festives i lúdiques com a model d’èxit que democratitza els entorns culturals i en fa
protagonista a la ciutadania.
Per tots aquests motius, el Consell de la Joventut de Barcelona reivindiquem:


La visibilització i el reconeixement adequats del moviment associatiu juvenil d'Oci Alternatiu i
Cultura Dispersa.



Un major suport institucional a les entitat que organitzen esdeveniments de mitjà format
(espais, suport econòmic, material i difusió)



La presa en consideració per part de l'Ajuntament de la participació de les entitats d'Oci
Alternatiu i Cultura Dispersa en els esdeveniments culturals que aquest patrocina, organitza o
acull a la ciutat.
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