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Ordre del Dia
56a  Assemblea General Ordinària del CJB
Plataforma Zoom

● 09:15 – Primera convocatòria i acreditació de delegats i delegades.

● 09:45 – Segona convocatòria i constitució de la taula. Aprovació de l'Ordre del Dia de la 56a AGO.

● 10:00 – Presentació i aprovació, si s'escau, de l'Acta de la 55a AGO.

● 10:05 – Presentació i aprovació, si s’escau, de la Memòria 2020.

● 10:10 – Presentació i aprovació, si s’escau, del Balanç 2020.

● 10:20 – Revisió del cens d'entitats: ratificació, si s'escau, de baixes i d'entitats membres adherides, i

votació d'ingrés de les noves entitats membres de ple dret.

● 10:40 – Renovació de càrrecs del Secretariat i Comissió de control financer.

● 11:00 – Pausa-cafè.

● 11.15 – Presentació del nou Secretariat i nova constitució de la mesa.

● 12:00 – Presentació i aprovació, si s’escau, de les Línies d’Actuació 2021.

● 12:30 – Presentació i aprovació, si s’escau, del Pressupost 2021 i de les modificacions de la Carta de

Relacions Laborals.

● 13:00 – Presentació i votació de resolucions

● 13:15 – Torn obert de paraules i comiat.
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09.15 h. Primera convocatòria i acreditació de delegats/des

S’obre la reunió telemàtica mitjançant el programa Zoom i es va indicant a les persones que s’identifiquin amb

nom i entitat. Posteriorment es fa una breu explicació del programari que s’utilitzarà per les votacions: el

Decidim, mitjançant l’enllaç participa.cjb.cat.

La Marta Torns, secretària del CJB, dóna la benvinguda i comença explicant la situació actual amb què es

troba el CJB. Fa aproximadament 48 hores, la presidència i vicepresidència del secretariat han presentat la

seva dimissió, a causa de diferències en l’exposició d’un conflicte laboral a l’Espai Jove La Fontana que us

explica a continuació. Des del Secretariat lamenten no compartir aquest espai amb l’Ann i el Luis, i agraeix la

seva feina feta durant el seu mandat de dos anys.

Llegeix el traspàs d’informació que s’ha acordat per consens entre el Secretariat, direccions, gerència i

l’Assemblea de Treballadores del CJB:

“Des del Secretariat del Consell de la Joventut de Barcelona, volíem fer un exercici de transparència amb les entitats membres del CJB

i explicar-vos un conflicte produït en els darrers mesos, en quin moment estem ara i cap a on estem dirigint la situació. Aquest text és

fruit del consens entre els diferents agents que participen de l’abordatge del conflicte: Assemblea de Treballadores, direccions i

Secretariat.

El passat gener es va produir un acomiadament en un moment i circumstàncies que no eren les adequades. Aquest acomiadament ha

comportat l’escalada d’un conflicte entre tots els agents del CJB: fa dos anys que es dóna una situació de conflicte entre una

treballadora i la seva direcció. Malgrat la seva complexitat, la relació de poder jeràrquica entre ambdues ha jugat un paper molt

important. Aquesta situació de patiment per part de la treballadora desemboca en la seva baixa laboral a l’abril del 2020.

Aquesta baixa evidencia la magnitud de la problemàtica. En el procés d’assumpció de responsabilitats, volem posar sobre la taula i

explicar-vos que considerem que Gerència i Secretariat hem actuat amb poca celeritat i cura en algunes fases de la gestió d’aquest

conflicte, que no s’havia abordat formalment com a entitat.

El fet de no abordar formalment el conflicte porta a la treballadora a manifestar la necessitat del suport de l’Assemblea de

Treballadores. El conflicte va escalant i en aquest punt es contracta una entitat externa per l’abordatge i mediació de la situació.

S’intenta generar espais compartits entre els diferents agents que no resulten exitosos i, paral·lelament, es produeix l’acomiadament

de la treballadora que, tal i com hem dit a l’inici, agreuja la situació. Una de les conseqüències de l’escalada del conflicte és la dimissió

de la Presidència i Vicepresidència de l’entitat.

Actualment, tot entenent que les decisions preses no van ser adequades, estem en un procés de mediació restauratiu entre

treballadores, direccions, gerència i Secretariat, per tal de recuperar un bon clima laboral a l’entitat, tot assumint les responsabilitats

pertinents en cada cas. Els objectius són reparar i generar mecanismes de prevenció perquè no es torni a produir una situació

semblant en el futur. El procés s’està fent acompanyades d’una entitat externa.

Ja s’ha donat resposta a algunes de les demandes en qüestió i en d’altres encara s’hi està treballant de la mà d’una comissió

horitzontal entre totes les parts implicades per tal de fer el seguiment de la mediació.”

La Patty Scherk, membre del Secretariat i moderadora de l'AGO obre un torn de paraula per si hi ha

intervencions per part d’alguna entitat.

Cesc Márquez - AJEC:

Des de l’AJEC volíem intervenir com a exercici de transparència a la nostra entitat i com que l’Ann ha estat

expresidenta, volen llegir una carta de comiat que ha redactat ella mateixa:
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“Segurament, algunes de vosaltres em coneixeu i altres no. Sóc l'Ann Desola i he estat Presidenta del CJB durant els darrers dos anys.

Avui hauria d'estar a la Mesa acomiadant-me d'un espai que considerava casa meva, però no hi sóc i vull explicar per què.

Com ja s'ha comunicat, existeix un conflicte a la Fontana des de fa molt temps, tot i que al Secretariat no se'ns explica res fins al

setembre de 2020, sis mesos després de la baixa laboral mencionada. No entraré en els detalls del conflicte ni de l'acomiadament al

qual també s'ha fet menció perquè són qüestions internes, però sí que vull explicar algunes coses.

En primer lloc, vull deixar clar que no invalido els sentiments de ningú respecte a tot el que ha passat, perquè ha estat molt dur per a

totes i encara hi ha molt dolor a pair i a treballar. Així i tot, crec que el comunicat que s'ha llegit no és un comunicat consensuat per

tothom i no m'hi veig representada perquè hi ha moltes coses que s'han ocultat i que s'han eliminat a consciència, ignorant les

peticions reiterades de vàries persones del Secretariat de què es busqués una forma en que totes ens sentíssim còmodes.

S'ha dit que l'equip de presidència vam dimitir a causa de l'escalada del conflicte, però s'evita dir que ho vam fer perquè ens sentíem

tan pressionades, assetjades i qüestionades per l'Assemblea de Treballadores que començava a afectar la nostra salut mental. S'ha dit

també que és un conflicte que té lloc des de fa dos anys entre una treballadora i la seva direcció quan fa molt més temps que existeix

malestar i anteriors Secretariats ja havien intentat intervenir. Es diu que la Gerència i el Secretariat hem actuat amb poca cura en

algunes ocasions, fet que és completament cert, però no s'admet cap mena de responsabilitat per part de l'Assemblea de

Treballadores pel que fa a les cures inexistents que hi ha hagut per part seva cap a nosaltres, per exemple, ni es menciona que hi ha

hagut altres treballadores que no estan representades en aquesta assemblea i que també s'han sentit perseguides i assetjades.

Jo no negaré els errors que s'han comès. El CJB va cometre un error molt gran a l'acomiadar una treballadora en meitat d'un procés de

mediació, fet pel qual ja es va demanar disculpes, però aquesta va ser una decisió consensuada per quatre persones del Secretariat,

de les quals dues es queden i estan gestionant el conflicte actualment; més la Gerència i la Direcció de Fontana. Jo personalment no

he arribat a tot: treballo a jornada completa a un hospital en meitat d'una pandèmia i no tenia el temps suficient per a gestionar bé un

conflicte tan gran. I segur que durant aquests dos anys he comès molts altres errors, però crec que cap tan greu com per haver estat

vetada en aquesta AGO.

Dic que he estat vetada perquè, malgrat haver-ne xerrat molt i haver exposat en infinites ocasions les meves necessitats, em vaig

trobar a dos dies de l'AGO amb un comunicat que no comptava de cap forma amb la meva veu, que no s'acceptaven esmenes al

document i que, a més, al Luis i a mi se'ns exigia no fer menció al conflicte durant l'explicació de les nostres dimissions i no parlar de

com ens havíem sentit en relació amb la gestió d'aquest.

En veure això, jo vaig expressar el meu malestar i vaig dir que, per salut mental, no podia estar a una AGO on se'm fes callar i on no

pogués explicar com em sento, i la resposta per part de les persones que estan gestionant el conflicte va ser, textualment, "un marron

o altre m'he de menjar i les circumstàncies han triat". Doncs bé, jo sóc aquest "marron". Jo sóc la que ha d'afrontar ser expulsada

d'una entitat que porto liderant dos anys sense cap mena de reconeixement i sense poder-me acomiadar de les entitats i de les

companyes. Jo sóc la que, malgrat haver verbalitzat que tinc coses a dir, no tinc veu a aquesta AGO. Jo sóc la que, per donar resposta a

les exigències d'una Assemblea de Treballadores sobre una qüestió laboral, és vetada a l'espai polític més important de l'entitat que

ha presidit durant tot aquest temps. I jo sóc, també, la que marxa preguntant-se on són totes aquestes cures que tant abanderen

algunes persones del Secretariat quan no només no tenen en compte res del que hem demanat a l'hora de consensuar el comunicat,

sinó que a més decideixen censurar la nostra versió i deixar-nos de banda.

Han estat dos anys molt intensos i els he gaudit i patit a parts iguals, però em quedo amb les persones que m'han acompanyat tot

aquest temps i que ara, com jo, no entenen res. Marxo molt dolguda, però també tranquil·la, amb la certesa que la majoria de

companyes amb qui he compartit aquests dos anys no troben just que hagi de marxar així i amb el recolzament de la meva entitat

base. I ho faig sent més conscient que mai de que participar és un privilegi. De que si jo no necessités treballar a jornada completa,

hauria pogut gestionar el conflicte amb molta més celeritat i cura, com es demanava. De que és un tema de gènere, també, perquè

m'he carregat sobre l'esquena una responsabilitat col·lectiva que els homes que van prendre decisions equivocades amb mi

(exceptuant el Luis, que es troba en la mateixa situació que jo) no han assumit i avui es troben representant el Secretariat en aquesta

AGO. I de que, malgrat que entengui que políticament és intel·ligent no exposar-se a un comunicat extern de l'Assemblea de

Treballadores i sigui més fàcil fer-nos servir al Luis i a mi de caps de turc vetant-nos la paraula, a nivell humà deixa molt que desitjar.

Gràcies a les que hi heu estat i sort a les que continueu. Per sempre, Ann.”
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Resposta Marta Torns:

Comenta que aquest text (el que ha llegit anteriorment) s’ha redactat durant les últimes setmanes i ha estat

pràcticament impossible arribar a un consens. L’han treballat totes les parts implicades on totes han cedit i

aquest és el resultat. Estem disposats a resoldre tots els dubtes que tingueu. Hi ha moltes coses a treballar

per part de tothom i molta reflexió a fer, però per això s’ha creat la taula horitzontal amb ajuda de l’empresa

externa i mirar de sanar tots aquells espais que estan afectats.

Adriana - ALC Stronghold (intervenció realitzada al primer bloc de votacions, però que fa referència a aquest

tema):

Pregunta quan ha succeït la dimissió per part de la junta del CJB, si ha passat recentment o fa més.

Resposta Marta Torns:

La dimissió de la junta va succeir internament al gener, i fa dos dies (25/3/21) s’explicita la dimissió “externa” i

pública.

Re-pregunta Adriana - ALC Stronghold:

Que significa dimitir internament?

Resposta Marta Torns:

Van enviar uns correus internament dient que dimitien internament, però com que l’AGO estava a prop i

generava molt de conflicte i trasbals en l'àmbit legal i de paperassa van decidir fer un pas al costat. També es

va delegar una comissió que assumia les tasques de presidència i vicepresidència formada pel Miguel Morilla,

el Marc Usart i ella mateixa (Marta Torns). La dimissió de fa dos dies s’ha explicat abans.

09.45 h. Segona convocatòria i constitució de la taula. Aprovació de l'Ordre del Dia de la 56a AGO.

Un cop acabades totes les intervencions, la Patty Scherk explica el funcionament de l’assemblea:

● Com veieu, és la segona AGO en format virtual que fem, en aquesta ocasió, estrenem la plataforma

Decidim. Tal com ens ha explicat abans l’Otger, les instruccions són senzilles. Si algú tingués un

problema amb la plataforma, podeu resoldre el dubte amb l’apartat Ajuda o trucant al telèfon: 652

878 122.

● Caldria que totes escrivíssiu el vostre nom i entitat al Zoom de la qual veniu, d’aquesta manera si hi ha

intervencions és més fàcil saber qui diu què.

● Com veureu, teniu els micròfons silenciats i us demanem que, fora de les intervencions, els

mantingueu així durant la resta d’assemblea.

● Us demanem que mantingueu la càmera oberta durant l’assemblea.

● Per demanar torn a les intervencions, podeu aixecar la mà virtualment a la pestanya ‘Participantes’.
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● Us recordem que teniu tota la documentació al web del CJB.

● Els horaris previstos són els següents:

◦ Des d'ara fins a les 11:30h aproximadament, es celebrarà la primera part de l'AGO consistent a

discutir i aprovar tot allò desenvolupat i acordat durant el 2020 i es votaran els nous càrrecs.

Votareu la renovació d’ESPLAC, Sàhara Dempeus i AEP, i la incorporació de Bocaràdio.

◦ A les 11:30 preveiem fer una pausa breu de 15 minuts.

◦ A les 11:45h reprendrem l'AGO per discutir i aprovar línies 2021, el pressupost i les Resolucions

que es presenten.

◦ Tancarem l’acte amb un breu vídeo del regidor de Joventut de l’Ajuntament de Barcelona.

Finalment, es demana si hi ha alguna objecció sobre el funcionament o sobre l’ordre del dia. No hi ha

comentaris.

VOTACIONS  PRIMER BLOC

Ordre del dia de la 56a a AGO

La Patty Scherk explica que abans de passar a l'aprovació de l'ordre del dia, es farà un recompte de les

entitats presents. Llegeix el llistat d’entitats presents:

De les entitats de Ple dret: Unió Sindical Obrera de Catalunya, Associació d'Estudiants Progressistes, JUP

Barcelona-Girona, MCECC - Fundació Pere Tarrés, Associació Joves Dirigents Catalans, Joventut Socialista de

Catalunya - Federació de Barcelona, Associació de Joves Estudiants de Catalunya, Associació Lúdico Cultural

Stronghold, Joventut Nacionalista de Catalunya, Joventut Comunista de Catalunya, Associació Universitària Sin

Vergüenza, AVALOT - Joves de la UGT, Servei Civil Internacional, Esplais Catalans, Acció Jove - Joves de CCOO

de Catalunya, Associació d'Estudiants de Ciències de la Salut (AECS), Associació juvenil Sàhara Dempeus, Boca

Ràdio, Federació Catalana de l'Esplai, Jovent Republicà Barcelona, Joves d'Esquerra Verda, Acció Escolta de

Catalunya, Enginyeria sense fronteres.

De les entitats Adherides: Fundació Catalunya Voluntària, Associació Diomira.

De les entitats Observadores: Federació International Barcelona Students Network, Joves Units, La

transversal cultura LGTB, Associació Clauers.

Obre un torn de paraula per si no s’ha anomenat a alguna entitat.

Dana Sánchez - AEP: Disculpa l’assistència del SEPC. Aquest matí li han trucada que per motius personals no

s’hi poden connectar.

La Patty Scherk tanca el torn de paraula i comenta que hi ha problemes tècnics i que per tant esperarem dos

minuts a començar les votacions. Dóna peu al Marc Usart que presentarà la taula:
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En Marc Usart, membre del Secretariat, comenta que la mesa estarà formada per la Marta Torns, en càrrec

de secretària, la Patty Scherk, en càrrec de moderadora, i ell mateix que presidirà la taula. Explica que no pot

ser físicament a la mesa, ja que ha tingut un contacte positiu i ha d’estar confinat a casa.

La Marta Torns, secretària del CJB, fa recompte del quòrum per passar a la votació. En aquests moments hi

ha un total de 28 entitats, de les quals:

● Ple dret: 22

● Adherides: 2

● Observadores: 4

Per tant, el total de vots de les entitats amb dret a vot (entitats de ple dret) és de: 22

Dóna pas a la votació de l'ordre del dia de la 56a AGO, document que es troba al web el CJB. S'aprovarà per

majoria simple: més vots a favor que en contra. Podeu obrir el web participa.cjb.cat, i clicar a l’apartat

Votacions. A dins veureu que hi ha 1 quadre per accedir al bloc de votacions. Cliqueu el quadre ‘Bloc 1’. Dins

d’aquest apartat, baixeu l’scroll i podreu accedir a l’enllaç ‘Aprovació de l'Ordre del Dia de la 56a AGO’. Un cop

dins ja podeu votar. Donarem 3 minuts a partir d’aquest moment.

RESULTATS PRIMER BLOC

Ordre del dia de la 56a a AGO

La Marta Torns dóna el resultat de la votació de l'Ordre del dia.

Ordre del dia 2021

Quòrum Vots emesos Vots en contra Vots en blanc Vots a favor Abstencions

22 22 1 1 20 0

S’aprova l’ordre del dia.

10.00 h. Presentació i aprovació, si s'escau, de l'Acta de la 55ª  AGO

La Patty Scherk dóna pas al següent punt de l'ordre del dia: aprovació de l’acta de la 55ª AGO, que s’ha enviat

amb la documentació. Obre un torn de paraules i per si alguna entitat vol fer alguna aportació.

No hi ha intervencions.
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La votació es farà després del punt de Balanç 2020 i es farà en bloc juntament amb les votacions de la

Memòria 2020 i el propi Balanç 2020.

10.05h Presentació i aprovació, si s'escau de la Memòria 2020

La Patty Scherk dóna pas a la memòria 2020 del CJB, per tal de presentar les accions que s'han dut a terme

aquest 2020 a través d’un vídeo de resum. Recorda que la votació que es durà a terme serà sobre la

documentació escrita que es va fer arribar a les entitats amb la convocatòria de l'AGO i ha estat, a l'espai web

amb la resta de documentació.

Es visualitza vídeo resum del curs 2020.

Obre un torn de paraules per si algú vol fer alguna intervenció sobre la memòria.

No hi ha intervencions.

Recorda que la votació es farà després del punt de Balanç 2020 i es farà en bloc.

10.10 h. Presentació, discussió i aprovació, si s’escau, del Balanç 2020

La Patty Scherk dóna pas a la presentació del Balanç 2020. Per fer-ho, pren la paraula en Jordi Capell com a

Gerent del CJB.

Jordi Capell, gerent del CJB:

“Intentaré fer-ho breu i de manera que s’entengui al màxim possible. Com ja vam dir l’any passat, el pressupost que es va presentar a

la darrera AGO (creat abans de la covid) doncs es podria veure modificat com explicarem a continuació.

Despeses:

Pel que fa a despeses destacaré algunes partides que han sofert canvis importants:

RECURSOS HUMANS

Hem tingut una baixada ja que hi va haver canvis al febrer-març del 2020 i degut a la covid-19 no es van tornar a contractar fins al juny

que ja vam poder fer alguna activitat presencial i per tant la xifra és més reduïda del previst.

SUBMINISTRAMENTS

És una partida que ha baixat considerablement perquè la majoria es deu a impressions que n’hi ha hagut moltes menys i consum de

begudes per part d’usuaries que lloguen l’auditori de fontana.

PUBLICITAT I PROPAGANDA:

És una partida que aquest 2020 hem reduït la despesa evidentment perquè no hem imprès les quantitats previstes degut la

covidcovid.

ALLOTJAMENT I DIETES:
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Semblant a la partida anterior, l’alimentació dels actes s’ha vist reduïda per la impossibilitat de dur-los a terme per tant ha baixat de

manera important.

TREBALLS REALITZATS PER TERCERS:

Tota aquella activitat directa del CJB i serveis que gestionem doncs s’ha reduït considerablement degut a la davallada d’ingressos que

tot seguit explicarem.

Per tant tanquem el 2020 amb unes despeses de 805.000€

Ingressos:

Centrant-nos en les més rellevants o més desviacions: tanquem l’any amb uns ingressos al voltant dels 811.000€

A la SUBVENCIÓ MUNICIPAL:

En general mantenim tots els convenis.

A LA FACTURACIÓ DELS PROJECTES:

A nivell de recursos propis generats pels projectes, doncs és on la COVID ens ha afectat de manera molt important:

● El CJB genera en diferents projectes al voltant de 35k € i aquest 2020 hem rebaixat fins a 26.000€.

● El CRAJ es movia dins dels 12-13.000€ i ha estat de 2500€.

● Fontana facturava al voltant dels 35.000€ i ha estat d’11.000€.

Això ha impactat realment a la capacitat de despesa dels diferents serveis, tot entenent que s’ha vist reduïda de per si per la

incapacitat de fer activitat amb la pandèmia.

Amb això tanquem amb un balanç de 21.000€ bruts positius, que després del retorn de subvencions, es queden amb un resultat net

de 4800€ positius. Aquest reton de 16.000€ es deu en una gran majoria a un canvi de conveni de Fontana a mig curs, que no es va

poder prorrogar i es va fer un nou conveni de 6 mesos (juliol-desembre 2020) i per tant, tots els € no executats en el primer semestre,

s’hauran de retornar per normativa municipal.

Fins aquí l’explicació del balanç, si teniu cap dubte, aquí estem. Moltes gràcies.”

La Patty Scherk obre un torn de paraules per si alguna entitat té algun dubte.

No hi ha intervencions.

SEGON BLOC DE VOTACIONS

Acta de la 55ª AGO, Memòria 2020 i Balanç 2020

La Patty Scherk explica que a continuació passem a fer les votacions de l'Acta de la 55ª AGO, la Memòria i el

Balanç de l'any 2020. Es fan per l'ordre com s'han presentat els punts. Totes tres votacions són per majoria

simple.

A la pestanya “Votacions AGO” de la plataforma Decidim, heu d’accedir al quadre Bloc 2. Dins veureu que hi

ha tres apartats diferents: l’Acta de l’AGO anterior, la Memòria i el Balanç. Deixem 3 minuts perquè voteu.

La Marta Torns dóna el quòrum d’entitats. En aquests moments hi ha un total de 28 entitats, de les quals:
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● Ple dret: 23

● Adherides: 1

● Observadores: 4

Per tant, el total de vots de les entitats amb dret a vot (entitats de ple dret) és de: 23

RESULTATS SEGON BLOC DE VOTACIONS

Acta de la 55ª AGO, Memòria 2020 i Balanç 2020

La Marta Torns dóna els resultats de les votacions de l'acta de la darrera AGO, la Memòria i el Balanç 2020.

Acta de la 55ª AGO

Quòrum Vots emesos Vots en contra Vots en blanc Vots a favor Abstencions

23 23 0 0 20 3

Memòria 2020

Quòrum Vots emesos Vots en contra Vots en blanc Vots a favor Abstencions

23 23 0 2 19 2

Balanç 2020

Quòrum Vots emesos Vots en contra Vots en blanc Vots a favor Abstencions

23 23 0 3 18 2

S’aproven l’acta,  la Memòria i el Balanç 2020.
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10:20 - Revisió del cens d'entitats: ratificació, si s'escau, de baixes d'entitats membres de ple dret,

d'entitats membres adherides i votació d'ingrés de les noves entitats membres de ple dret

La Patty Scherk dóna pas al següent punt de l’ordre del dia. Exposa que enguany no hi ha cap votació

d’ingrés de noves entitats i, en canvi, hi ha 2 entitats que causen baixa perquè han cessat l’activitat o han

demanat sortir del CJB:

● Associació de Joves Escriptors en Llengua Catalana

● Alternativa Jove

10:40 – Renovació de càrrecs de la Comissió de Control Financer i el Secretariat

Seguim amb la renovació de càrrecs de la Comissió de Control Financer i el Secretariat. La Patty Scherk

comenta que les votacions d’aquest punt es fan per acord de la majoria simple de les entitats membres de ple

dret i les votacions es faran en bloc.  Passa la paraula al Marc Usart perquè expliqui els canvis d’enguany:

El Marc Usart comenta que actualment les entitats de la Comissió de Control Financer són:

● JCC – Joventut Comunista de Catalunya

● Don Bosco – Federació de Centres Juvenils Don Bosco

Tenim places per omplir en aquesta Comissió. Si alguna entitat té interès a formar part d’aquesta Comissió, es

pot posar en contacte amb nosaltres.

Així doncs, les entitats que han format part d'aquest Secretariat durant el 2020 han estat:

● Acció Escolta de Catalunya

● AJEC – Associació de Joves Estudiants de Catalunya

● AEP – Associació d'Estudiants Progressistes

● Joves d’Esquerra Verda

● Esplac – Esplais Catalans

● JNC - Joventut Nacionalista de Catalunya

● JSC - Joventut Socialista de Catalunya

● Sàhara Dempeus

● Sinver

● ALC Stronghold
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Causen baixa, per haver esgotat mandat o perquè no renoven:

● JSC - Joventut Socialista de Catalunya

● ALC Stronghold

Segueixen el mandat vigent (escollides a la darrera AGO 2020):

● Joves D’Esquerra Verda

● Joves Nacionalistes de Catalunya

● Sinver

● Acció Escolta de Catalunya

● Associació de Joves Estudiants de Catalunya - AJEC

Han esgotat mandat però avui opten a la renovació:

● ESPLAC

● Sàhara Dempeus

● Volem afegir un nou punt a votació: la renovació i allargament extraordinari del mandat d’AEP

(Associació d’Estudiants Progressistes) al Secretariat. Aquesta renovació de caràcter extraordinari

respon a la necessitat d’enfortir i estabilitzar l’equip del Secretariat després d’un període complicat. El

Miguel va oferir aquesta possibilitat i renovar per un any més, fet que va sembla bé als membres que

es queden al Secretariat. Tot i així, volíem actuar amb la màxima transparència possible, ja que es

tracta d’una mesura no ordinària.

D’altra banda, comptem amb la següent candidatura per entrar al Secretariat:

● Boca ràdio - Alba Legide

I malgrat, formar part de les mateixes entitats, també volíem presentar a nous representants que formaran

part del Secretariat: la Marta Giraldez per AJEC (que avui no ha pogut venir), la Clàudia Folguera per Acció

Escolta de Catalunya (que avui tampoc ha pogut venir) i el David Franquelo per ESPLAC.

Així doncs, demana a totes aquestes persones que es presentin breument. Passo la paraula a l’Alba Legide i al

David.

Presentació Alba Legide de Boca Ràdio:

Explica que fa 5 anys que va entrar a formar part de Boca Ràdio. En aquests anys ha pogut participar al CJB en

molts projectes interessants: com la Lali Jove, l’Associa’t per la Mercè i el naixement del grup de treball de

Bòsnia. És per tot això que l’últim pas és entrar al Secretariat.
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Aprofita aquest espai per reclamar a l’Ajuntament de Barcelona, ja que des de Boca Ràdio segueixen sense

poder entrar al seu local, tot i les mesures de seguretat, i les joves necessitem aquests espais per

organitzant-nos.

Acaba lamentant que l’Ann i el Luis no puguin ser a l’assemblea.

Presentació David Franquelo d’ESPLAC:

Agraeix especialment a la Marta Torns i a ESPLAC la confiança. Sap que és un projecte molt incert, però que

agafa amb moltes ganes.

En Marc Usart també dóna la paraula a les persones que marxen per a poder-se acomiadar: demana que parli

el Jan Bas, l’Èric Morillo i la Marta Torns.

Acomiadament Jan Bas de la JSC:

Exposa que va entrar fa un any i mig amb molts dubtes. Marxa amb un llistat de persones que han esdevingut

referents en l’àmbit professional, la implicació social, dedicació, el tracte personal, polític, etc. Marxa agraint a

la JSC per l’oportunitat i a les entitats d’ocupació i amb un reconeixement a la feina de les entitats sindicals.

Finalment marxa amb una situació agredolça, ja que a l’AGO hi falten vàries persones que el van acollir i han

dedicat moltíssimes hores.

Estic convençut que estem en un moment de redefinició del model de ciutat. Pel que fa a les relacions

laborals, urbanismes, model econòmic i productiu, ecologisme, etc. I marxa convençut que les joves de la

ciutat tenen molt a dir en aquesta redefinició, així com les entitats que tenen un discurs molt potent.

Acomiadament Eric Morillo ALC Stronghold:

“El CJB no funciona. Vagi per endavant que tot el que diré a continuació ho dic a titol totalment personal. No parlo en nom de

Stronghold. No parlo en nom del Secretariat, ni del Consell. Parlo com a Eric Morillo i tot el que dire a continuació es la meva visió

completament subjectiva.

Quan vaig entrar al Consell fa dos anys es va donar un cas un xic excepcional. Jo coneixa el Consell i més o menys era conscient de tota

la feina que implicava participar-hi. Havia participat en la Lali, fet ús dels serveis del Centre de Recursos d’Associacions Juvenils,

organitzat un parell d’esdeveniments utilitzant casi tot l’equipament de la Fontana e inclus havia creat el grup de treball d’oci

alternatiu i cultura dispersa. Jo no entrava enganyat al Consell. Era plenament conscient del treball que comportava. Del que no era

conscient de lo disfuncional que pot arribar a ser aquesta institució. És curiós perquè tot i no haver trepitjat l’AGO per estar de viatge

al primer secre amb el problema del Lluís Forcadell ja hi va haver la primera senyal. Un primer secretariat esperpèntic amb tensió, uns

quants punyals volant, tota una experiencia premonitoria de com acabaria el mandat.

Vaig entrar amb moltes ganes però aquestes ganes mica en mica es van anar apaivagant pel drenatge emocional, per la hipocresia que

s’amaga rere les sigles del Consell, i per la permissivitat i tolerància que hi ha cap a la incompetencia.

No es un secret que en un bon número de persones que han estat a la presidencia o vicepresidencia d’aquesta entitat han acabat

cremades. Tot i que potser cremades es una paraula massa amable. Conec persones que en l'exercici del seu mandat no solament han

tingut atacs d’ansietat si no pensaments bastant pitjors. No se com són les vostres entitats. Pero a mi una federació que

sistematicament tritura emocionalment totes aquelles persones que decideixen implicarse no em sembla gaire funcional.

És curiós perquè a això s’ha de sumar que “al Consell tenim en comte les cures, i tenim espais on poder dir com ens sentim i parlar de

tot i també tenim un protocol per l'abordatge de les violències”. ¿I quan és l’estructura propia del Consell la que em violenta, com

s’aborda això? Ens omplim la boca de paraules boniques que a la pràctica no volen dir res.
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El secretariat partiex sempre de una desventaja clara. Mentre direccions i treballadores tenen tot el temps del mon per configurar el

consell tal i com elles creuen que hauria de ser, el secretariat ha de fer malabars entre treballar, estudiar i intentar mantenir el control

d’un gegant amb voluntat pròpia. Això tornaria boig a qualsevol. I de mentres seguim sense tenir un alliberament que podria evitar

que molta gent acabés com acaba.

I parlant de direccions i treballadores, no puc evitar pensar en lo hipócrita que es aquesta entitat a vegades. En projectes que neixen

més de l'interès d'algún técnic que no pas d’una necessitat real de cap entitat. Obviament mai es res descarat, s’han de mantindre les

aparences. Pero la realitat es la que es.

Pel que a mi respecta hi ha una cosa de la que si us puc parlar. He començant dient que el CJB no funciona. La Lali tampoc. No ho

interpreteu malament, els concerts son collonuts i gratuits. Pero per a una festa major que te per eslogan “La Festa Major Juvenil i

Associativa” la veritat és que esperava alguna cosa més. Ja que l'organització de tot l’esdeveniment recau en sol 4 persones. Aquestes

són:

● Dues direccions (carrecs tecnics),

● La persona que es contracta per a fer la producció i que ni tan sols es treballadora del Consell

● I un referent del secretariat que la majoria dels cops es limita a dir que si amb el cap ja que no té ni idea del que està passant

al seu voltant. Aquests últims dos anys he estat jo i de decisions n’he pres bastant poques.

Tampoc us creieu que en tinc la solució, però jo crec que us pot servir d’exemple per entendre com funcionen algunes parts del

Consell. També us dic que ara també entenc perfectament perquè l’Associació de Casals de Joves va decidir marxar del Consell. Potser

no coneixien exactament tot aixo, però s’ho podien imaginar.

A tot lo anterior s’ha d’afegir la tolerancia que hi ha en aquesta entitat a la incompetencia més flagrant que fins i tot s’arriba a premiar

amb diners extres per tal que ningú es senti ferit mentre certes persones esquiven les responsabilitats dels seus càrrecs o les entomen

d’aquella manera.

Encara em faig creus amb la facilitat que té aquesta entitat en gastar diners en que les treballadores es sentin a gust i tinguin les seves

cures mentre que al secretariat ja tal.

El que he aprés aquests dos anys es que esta bé gastar diners en:

● Un protocol de violencies massa generic que no em sona que hagi utilitzat ningu

● Un proces de reestructuració que ha quedat a mitges i no ha servit de res

● Una mediació d’aquest conflicte que ha petat per totes bandes de la pitjor forma

● Altres coses les quals malauradament no puc comentar

Pero esta malament gastar diners en:

● Un alliberament per tal que les secres puguin controlar el CJB

De vegades em plantejo si no estem fent malbaratament de fons públics o de si el Consell es hostatge de les seves pròpies

treballadores.

Per acabar, no se si aquest discurs servirá d’algo. El CJB és una entitat gegant amb una inercia descomunal. Si el Secre entrant

aconsegueix canviar-ho tindrà la meva admiració més profunda. Perquè tal i com he dit al principi, actualment el CJB no funciona.

Per la meva part vull donar les gràcies a la Marta Vall•Llovera coordinadora del CRAJ per la seva calidesa humana i especialment vull

donar unes gràcies descomunals a l’Otger, una persona que tot i no ser perfecte i tenir els seus errors com tota persona ha estat en tot

moment al servei del grup de treball d’Oci Alternatiu i Cultura Dispersa i s’ha deixat les banyes en que tots els projectes que

proposavem tiressin cap endavant. Als dos des del meu profund del meu cor gracies.

Igual que quan vaig entrar hi va haver un bon sarau el cercle es tanca i en surto amb un altre. Us desitjo el millor del món i tant de bo

no sigueu els nous triturats Paty, Anna, Marc, Miguel i Lahbib vosaltres que seguiu en aquest vaixell.
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Marta, Jann, Ann i Luis secres que marxeu o heu marxat fa poc; tant de bo tingueu temps per a recuperar-vos, cuidar-vos molt i curar

les ferides emocionals que us ha causat aquesta entitat.

I a les secres que entreu noves… molta sort. Crec que la necessitareu.

Una abraçada, “

Acomiadament Marta Torns:

En el seu acomiadament, explica que va entrar al CJB fa dos anys molt perduda i per amor al projecte que ha

estat liderant, el Visc, Convisc i Participo!. Remarcar que han estat dos anys de molt aprenentatge i

responsabilitat, i de prendre decisions difícils i atenir-se a les conseqüències.

El CJB és un òrgan molt gran i amb molts equips. S’ha de replantejar l’associacionisme juvenil a Barcelona, i ha

estat aquí perquè creu en un associacionisme que posi les persones al centre, que cal molta feina i reflexió, i

estem en el camí.

Les treballadores del CJB fan militancia dins del seu àmbit laboral, i li agradaria que això passes en totes les

feines.

Finalment, sent la no presencia de varies persones aquí, ha après molt i s’ha sentit molt acollida d’elles.

La Patty Scherk obre un torn de paraula per si hi ha algú que hi vol afegir alguna cosa.

Joan - MCECC:

“S’han dit moltes preocupants i ens sap greu, ja que moltes persones ho esteu passant malament. Per

nosaltres és la primera notícia que tenim i demanem, en tant que entitat membre, que se’ns vagi informant

de tot el procés (a través dels grups de treball o d’altres vies). També, ens posem a la vostra disposició per

solucionar o ajudar en alguna cosa, i si s’han de canviar les coses de dalt a baix, doncs fem-ho.”

Resposta Patty Scherk:

“Si, d’ara endavant intentarem ser més transparents en aquest sentit i anar informant a mesura que puguem.

Qualsevol cosa sempre us podeu adreçar a nosaltres.”

Adriana - ALC Stronghold:

Pregunta respecte de l’Alliberament del Secretariat. Es va aprovar fa una o dues assemblees, però sembla que

encara no s’ha posat en marxa. És així?

Resposta Miguel Morilla:

Si, es va aprovar al Setembre i pel poc temps que fa encara no s’ha pogut implementar. A part, encara s’ha de

trobar una font de finançament estable que ho permeti.

Marta Palau - SCI (intervenció realitzada als resultats del tercer bloc de votacions, però que fa referència a

aquest tema):
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És estrany estar en aquesta assemblea i no dir res. Com entitat estem aquí escoltant i ho rebem amb

preocupació. Des del SCI buscarem l’espai internament per parlar-ho i digerir-ho. Comentar que si calen

espais o més temps per donar feedback, repensar les estructures… val la pena fer aquest treball per poder-ne

treure un aprenentatge.

No parlem des d’una òptica fiscalitzadora. El fet de no dir res no vol dir que no estem escoltant: que no

tinguem una resposta tancada com a entitat no vol dir que no la tinguem ni que no tinguem la voluntat de

tenir-la.

I fem aquesta demanda: que si calen espais per donar feedback i tinguem el temps per digerir la informació i

si cal buscar altres maneres de fer les coses doncs entre totes ho fem.

Resposta Miguel Morilla:

Agraïm la intervenció, ja que s’han dit moltes coses que donen a pensar i trobem que, com a Secretariat,

havíem de donar resposta a moltes d’elles. També entenem que ho rebeu amb molta immediatesa i potser

necessiteu una mica de temps per comunicar-ho internament i fer la corresponent reflexió.

És per això que des del Secretariat hem valorat que és adient que després d’aquesta AGO fem una roda de

contactes amb totes les entitats. També per comentar el que ha passat i que ens feu arribar les vostres

inquietuds, i així començar un procés de reflexió que considerem totes necessari.

Com que no hi ha més intervencions es tanca aquest espai i donem pas al tercer bloc de votacions.

TERCER BLOC DE VOTACIONS

Secretariat (Renovació i Candidatures)

La Patty Scherk dóna pas al Bloc 3 de votacions. Segons l'article 14.3 dels Estatuts del CJB, les decisions que

afecten a persones o entitats són secretes. Habitualment, la votació es fa de manera secreta dipositant els

vots en una urna. Enguany, en aquesta AGO en línia, aquesta part de les votacions segueix sent anònima

mitjançant la Plataforma Decidim. Podeu entrar al quadre Bloc 3 per accedir a les votacions: podeu anar

passant de tema a votar clicant a ‘Següent Qüestió’ (part dreta de la pantalla).

L'entrada de les entitats al Secretariat es farà efectiva per acord de la majoria simple de les entitats membres

de ple dret presents (article 14.2 dels Estatuts).

Deixa 5 minuts per votar.

Explica que en una AGO presencial ara tocaria fer la Pausa Cafè. Així doncs, malgrat que no podrem compartir

esmorzar plegades, farem una pausa de 15 minuts i reprendrem aquesta assemblea.

REPRENEM EL PLENARI

16



RESULTATS TERCER BLOC DE VOTACIONS

Secretariat (Renovació i Candidatures)

La Patty Scherk dóna pas al resultat del tercer bloc de votacions que fa referència a les entitats que són

candidates a renovar el càrrec al Secretariat, i a les que són candidates a entrar al Secretariat.

En aquests moments hi ha un total de 28 entitats, de les quals:

● Ple dret: 23

● Adherides: 1

● Observadores: 4

Per tant, el total de vots de les entitats amb dret a vot (entitats de ple dret) és de: 23

Pel que fa a les entitats que opten a la renovació:

Renovació ESPLAC

Quòrum Vots emesos Vots en contra Vots en blanc Vots a favor Abstencions

23 23 0 4 19 0

Renovació Sàhara Dempeus

Quòrum Vots emesos Vots en contra Vots en blanc Vots a favor Abstencions

23 23 0 2 21 0

Renovació extraordinària d’AEP

Quòrum Vots emesos Vots en contra Vots en blanc Vots a favor Abstencions

23 23 1 2 20 0
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Pel que fa a les entitats que s'incorporen al Secretariat:

Incorporació Boca Ràdio

Quòrum Vots emesos Vots en contra Vots en blanc Vots a favor Abstencions

23 23 0 1 22 0

Per tant, queden renovades al secretariat ESPLAC, Sàhara Dempeus i AEP, i s’incorpora al secretariat Boca

Ràdio.

11:15 – Presentació del nou Secretariat

La Patty Scherk demana a les persones de la mesa que facin el canvi. Abans acompanyava la Marta Torns en

tant que secretària, i ara entrarà l’Anna Winkelmann.

Entra Anna Winkelmann a la mesa.

En Marc Usart presenta el nou equip que conforma el Secretariat d’aquest 2021:

“Jo mateix passaré a agafar la presidència del CJB i la Patty Scherk agafarà el càrrec la secretària. El moment és

complex, però tenim moltes ganes de treballar plegades per poder fer créixer el CJB, donar resposta als reptes

socials que ens ha plantejat la pandèmia i fer de la joventut un agent clau en la construcció del model de

ciutat que volem. Així doncs, voldria presentar les persones que formarem part del Secretariat d’enguany.

Aviat també us enviarem correu explicant-vos qui s’encarregarà de cada àmbit i grup de treball.”

● Acció Escolta de Catalunya  – Clàudia Folguera

● AJEC – Associació de Joves Estudiants de Catalunya – Marta Giraldez

● AEP – Associació d'Estudiants Progressistes – Miguel Morilla

● Boca Ràdio - Alba Legide

● ESPLAC – Esplais Catalans –  David Franquelo

● JEV- Joves d’Esquerra Verda – Anna Winkelmann

● JNC - Joves Nacionalistes de Catalunya – Patty Scherk

● Sàhara Dempeus – Lahbib Sidahmed

● Sinver – Marc Usart
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12:00 - Presentació, discussió i aprovació, si s’escau, de les Línies d’Actuació 2021

La Patty Scherk obre el punt de presentació, discussió i aprovació, si escau, de les Línies d'actuació 2021.

Cedeix la paraula a diferents membres del Secretariat, que donaran algun titular d'algunes de les línies més

destacades previstes pel 2021, el CRAJ i l’Espai Jove La Fontana. Surten en Miguel Morilla, l’Anna

Winkelmann, en Lahbib Sidahmed i Èric Morillo.

TERRITORI

Seguim treballant per convertir aquest àmbit en una àrea central del CJB. L’any passat vam treballar

intensament per transformar la metodologia d’aproximació i treball amb les entitats de base comunitària i

estem satisfetes del resultat. Aquest any tenim per objectiu elaborar informes de l’estat de l’associacionisme

juvenil de cada districte i un informe de ciutat. A més, volem seguir acompanyant les entitats en el seu dia a

dia als barris.

EDUCACIÓ

El suport a l’educació en el lleure de base comunitària segueix sent pilar clau d’aquest àmbit. La covid-19 ho

ha posat difícil a les entitats educatives, enguany ens marquem com a objectiu aconseguir compromisos i

mesures reals envers la Mesura de Govern aprovada el 2018 i posicionar l’educació en el lleure com una

activitat essencial per a infants i joves.

D’altra banda, seguim amb la mirada cap a la promoció de la participació en l’educació formal: engeguem el

Visc, Convisc, Participo renovat al segon cicle de l’ESO tancant així la nostra intervenció a tots els cicles.

EMERGÈNCIA CLIMÀTICA, FEMINISMES, LGBTI+, DRETS DE CIUTADANIA

Pel que fa a Emergència Climàtica, seguim treballant per generar incidència i treball compartit entre entitats i

plataformes juvenils i per tal d’apropar les reivindicacions de la joventut en matèria d’emergència climàtica a

l’administració municipal.

L’àmbit de Feminismes i LGBTI+ segueix també aprofundint en el treball sobre com incorporar la perspectiva

feminista i LGBTI+ a les organitzacions. Per aquest motiu, estem treballant què vol dir el concepte ‘cures’ a les

entitats juvenils o com feminitzar les organitzacions. Seguirem també treballant de la mà de les entitats

LGBTI+ de la ciutat en la defensa de drets i publicarem la Guia Desviades acompanyada d’un dossier didàctic

per saber com treballar la diversitat afectivosexual i de gènere amb els nostres infants i joves i a les nostres

entitats.

Per últim, pel que fa a Drets de Ciutadania, l’any passat vam elaborar un informe sobre com pateixen les

persones joves les discriminacions. Aquest 2021 el difonem i col·laborarem en el marc de l’Oficina per la No

Discriminació en l’elaboració d’accions comunicatives per lluitar contra les discriminacions per motiu d’edat.

EMANCIPACIÓ

Per aquest programa, està previst seguir fent pressió a les institucions per tal de garantir l’accés al treball i una

feina en condicions dignes. D’altra banda, també volem enfortir el discurs sobre la defensa del dret a

l’habitatge, vulnerat de manera constant arreu del país i especialment a la ciutat de Barcelona. Per aquest
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motiu, per exemple aquest any difondrem una campanya audiovisual amb diferents agents dels moviments

per l’habitatge explicant la llei de regulació de lloguers i quines eines tenim a l’abast per garantir un habitatge

digne.

SALUT

Aquest any publiquem la Guia Sexeseja’t, sobre sexualitats lliures i diverses. Amb aquesta guia, tanquem la

renovació completa dels materials sobre salut.

CULTURA DISPERSA i OCI ALTERNATIU

El CJB segueix apostant per visibilitzar diferents models d’oci alternatius. Per aquest motiu, el grup de treball

Univers Alternatiu compta amb diferents activitats i projectes consolidats i en creixement. Malgrat que la

covid-19 dificulta l’organització d’esdeveniments culturals, destaquem el treball que s’està desenvolupant en

aquest àmbit per tal d’adaptar-nos a les condicions virtuals necessàries per a actes de gran format!

JUSTÍCIA GLOBAL

Hola a totes, en aquesta AGO ens fa molta il·lusió presentar-vos el projecte que hem estat desenvolupant

conjuntament amb la Càtedra Regeneration, el grup de recerca JOVIS de la UPF i el Servei Civil Internacional.

Es tracta del projecte “Youth Act: joves en lluita per la justícia global” que iniciem aquesta primavera i que vol

posar el focus en la reflexió sobre la situació actual en termes socials, polítics i econòmics des de la ciutat de

Barcelona i en diàleg amb altres ciutats i regions del món.

Us explico una mica de què va i, si esteu interessades a participar-hi o voleu més informació, agrairíem que

escriviu pel xat del Zoom (missatge privat si voleu) el vostre nom i contacte.

Yout Act: Joves en lluita per la justícia global és un projecte de recerca i activisme en què volem en primer

lloc, entendre de manera profunda les causes dels malestars juvenils actuals; en segon lloc, pensar iniciatives

que hi donin resposta i, finalment, connectar entitats locals amb entitats d’altres ciutats i regions del món.

Per què diem que es tracta d’un projecte d’activisme? Perquè volem que hi participeu vosaltres i altres

entitats juvenils i moviments socials. I per què diem que és un projecte de recerca? Perquè volem que el

procés de reflexió i cerca de causes de les problemàtiques es facin de la mà de joves que es dediquen a la

investigació. Entenem que la transferència de coneixement entre la societat civil organitzada i l’acadèmia

permet aprofundir i generar reflexions de forma rigorosa i a partir de diferents perspectives.

Com ho farem?

Plantegem tres fases per aquest 2021, una primera fase a escala local i una segona fase a escala internacional:

1. Grup d’impuls: estem seleccionant un total de 20 persones joves, 10 que tenen relació amb

moviments socials o lluites col·lectives associades a cadascun dels eixos, i 10 de l’àmbit acadèmic.

Aquestes parelles inicials faran un treball de diagnosi i selecció dels temes que centraran les sessions

de debat futures, el que anomenem l’àgora de 100.

2. Àgora dels 100: En aquesta àgora de 100 el primer grup d’impuls serà ampliat a 100 persones, 50 de

l’acadèmia i 50 del món associatiu i es duran a terme 2 sessions de debat per cada eix durant el mes

de maig (cada eix estarà conformat per 10 persones, 5 associades i 5 acadèmiques).
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Algunes de vosaltres ja heu mostrat interès a participar tant del grup d’impuls com de l’àgora de 100,

però encara estem buscant més entitats i persones que vulguin afegir-se!

3. Fòrum internacional: Durant el mes de novembre, farem un fòrum internacional (virtual) que servirà

per connectar el procés de participació local amb algunes de les reivindicacions i lluites en l’àmbit

global. Encara queden uns mesos pel fòrum, però ja estem començant a donar forma i a contactar

amb entitats que vulguin pensar el fòrum conjuntament o que hi vulguin participar!

Us pica la curiositat i teniu ganes de participar? Creiem que totes les entitats que formeu part del CJB teniu

molt a dir i ens agradaria comptar amb vosaltres tant en el procés local com en el procés internacional. Ja

hem passat pels GTs a fer-vos 5 cèntims del projecte, però ara després de Setmana Santa començarem amb el

grup d’impuls i ens hem de posar les piles a buscar les persones que hi participaran.

Podeu comentar pel xat les persones i entitats que estigueu interessades o vulgueu saber més sobre els eixos

de debat i el fòrum internacional. Podeu escriure pel xat: Nom, entitat, número de telèfon i correu electrònic

personal i/o de l’entitat. Si voleu preguntar-nos qualsevol cosa sobre el projecte també podeu escriure a

internacional@cjb.cat o al telèfon 652 87 89 72. En les pròximes setmanes enviarem un correu a les entitats

interessades per donar-vos més detalls de com participar.

ESPAI JOVE LA FONTANA

Els principals reptes d’aquest any són recuperar la presencialitat en la mesura del possible, adaptant-nos

constantment a la nova realitat amb el desplegament d’alternatives per donar resposta a les necessitats

juvenils. Això passa sobretot per apostar per l’Streaming com a suport de les activitats i buscar noves

propostes de formats.

Destaquem algunes accions concretes com:

● Suport a la creació: Apostar per desplegar de nou el programa artístic al teatre i a la dansa. Seguir

treballant i desenvolupant el programa musical, sobretot centrat en la programació a la plaça Sant

Rosa, amb una major visibilització de la cultura al carrer. Suport i acompanyament a les bandes

novelles de Gràcia i ciutat en un moment molt complicat pel sector.

● Dinamització juvenil i acció sociocultural: Adaptar-nos al context i possibilitats que la situació sanitària

ens permet i explorar noves vies de dinamització amb noves propostes i projectes com el

EnSexTimem en col·laboració amb l’Aquí T’escoltem.

● Treball territorial: Apostar pel desplegament del projecte de transformació de la plaça. Treball conjunt

amb l’escola bressol, famílies i joves, on mitjançant el projecte dels pressupostos participatius poder

tirar endavant la proposta de remodelació de la plaça. En relació amb aquest tema, també volem

apostar per treure gran part de la programació cultural a la plaça.

● De la mà amb el CJB també volem dur a terme la Revisió de la comissió sostenible i crear un protocol

de violències específic de les nits d’oci a l’equipament.

PIJ GRÀCIA

L’objectiu general del servei és afavorir l’autonomia, el desenvolupament personal i la participació de les

persones joves. A més, enguany ens centrem en la inserció al món laboral de les joves, a causa de la crisi
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econòmica de la COVID-19, així com a recuperar les activitats i dinamitzacions presencials, per fomentar un

acompanyament personal i des de la proximitat.

Per aquest motiu, treballarem fonamentalment temàtiques laborals, acadèmiques, salut emocional sexual i

sostenibilitat, millorant, per exemple, el servei de suport al currículum, vinculant-nos a les entitats del

districte i apropant-nos també als instituts de Gràcia!

També volem dur a terme la reformulació del catàleg PIJ Mòbil adaptar el catàleg, reformular i

descentralitzar. Per últim, destacar el  nou servei de whatsapp del PIJ.

CENTRE DE RECURSOS PER ASSOCIACIONS JUVENILS - CRAJ

Una de les grans novetats al CRAJ per aquest 2021 és l’elaboració i publicació d’un marc teòric sobre el bon

funcionament d’una entitat. Aquest marc sorgeix del treball compartit amb Torre Jussana. Disposar d’un marc

teòric donarà sentit i estructura a tots els recursos que s’ofereixen des del CRAJ. També permetrà explicar

amb més facilitat quines són aquelles temàtiques amb les quals, des del CRAJ, es pot oferir suport i recursos a

una entitat juvenil.

Però, això no és tot! Seguim amb la coordinació amb el CJB en els àmbits de Territori i Feminismes. A l’àmbit

de Territori, després dels resultats positius de l’any passat, treballem per consolidar aquesta tasca

apropant-nos encara més a les entitats juvenils i a les seves necessitats. Pel que fa a l’àmbit de feminismes,

durant el 2021, de la mà de serveis especialitzats, es potenciarà un major desenvolupament d’aquest àmbit

per així poder donar una millor resposta a les inquietuds de l’associacionisme juvenil que ens arriben sobre

aquest tema.

Amb la voluntat de ser un servei que es coordina i teixeix xarxa amb altres serveis i agents de Barcelona,

estem treballant per augmentar el nombre de col·laboracions amb altres serveis per així enriquir i ampliar

l’oferta formativa del CRAJ.

Per últim, volíem explicar-vos que s’estrenarà la nova pàgina web del CRAJ! Aquesta web, molt més

interactiva i visual que l’anterior i amb nous formats de publicacions, esperem que sigui un revulsiu

comunicatiu per poder arribar a moltes més joves i seguir fomentant l’associacionisme juvenil a la ciutat.

És visualitza el vídeo del nou web del CRAJ.

La Patty Scherk obre un torn de paraula:

Dante Maschio - ESF (intervenció realitzada abans de començar el bloc de resolucions, però que fa referència

a aquest tema):

Des d'ESF ens agradaria saber quina ha estat la feina de l'àrea d'emergència climàtica i com es configura el

nou pla pel 2021. Ens vam implicar en les jornades que vam fer durant el primer confinament de l'any passat,

però no hem sabut més de la continuació del grup que havia d'anar a la construcció d'un grup motor.

Resposta Anna Winkelmann (responsable de l’àmbit):

Ara mateix estem amb diversos projectes sobre la taula:

● Estem recuperant el projecte que vam començar sobre mobilitat, conjuntament amb el CNJC.
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● Començarà una altra part també sobre mobilitat.

● S’estan preparant unes jornades pel juny aproximadament de la mà d’una comissió.

Hi ha el grup motor antic que encara no s’ha activat, ja que com és conjunt amb el CNJC, ens estem

coordinant per no duplicar espais i ser efectius. Segurament farem una fira conjuntament amb ells.

La Patty Scherk tanca el torn de paraules i explica que la votació per aprovar, si escau, les línies d'actuació

2021 es realitzarà després del punt del Pressupost 2021 i els canvis en la Carta de Relacions Laborals. Com

hem fet en les anteriors votacions es farà en bloc, per majoria simple, juntament amb la resta de votacions

previstes en els punts que vénen a continuació.

12:30 - Presentació, discussió i aprovació, si s’escau, del Pressupost 2021 i la Carta de Relacions

Laborals

La Patty Scherk donem pas a la presentació del Pressupost 2021 i els canvis a la Carta de Relacions Laborals

del CJB. Passa la paraula al Jordi Capell, el Gerent del CJB.

Jordi Capell, gerent del CJB, explica el Pressupost per al 2021:

“Un pressupost modificat per la covid, hi ha partides que tenen modificacions importants:

Despeses:

● Consolidem a Fontana la plaça de matins gràcies a Barcelona Activa i Districte.

● Comunicacions: Hi haurà nova web del CRAJ com s’ha anunciat.

● Manteniment d’edificis i equipaments: intentem ajustar cada vegada més a la baixa gràcies a les inversions fetes els darrers

anys. El manteniment informàtic, tot i el teletreball segueixi ocupant una part important.

● Publicitat i propaganda és una partida que s’ha vist afectada per la covid en l'àmbit d’impressions que va a la baixa. Però

alhora veurem canvis importants a nivell de CJB i imatge gràfica que encara no podem explicar.

● Tant alimentació d’actes com viatges seran partides que aquest 2021 es veuran molt afectades a la baixa per qüestions

realistes.

● Treballs realitzats per tercers, es redueix en general, però augmentem en concret les partides d'activitat directe (formacions,

tallers, xerrades, actes).

● Fem una previsió més conservadora pel que fa a les inversions, sense deixat d’invertir en béns bàsics pel funcionament dels

serveis.

Ingressos:

● Mantenim subvencions de tot l’Ajuntament, en general

● Mantenim l’ingrés de Barcelona Activa per obrir 3 matins a Fontana, molt bona notícia

● Ampliem conveni amb Districte de Gràcia per cobrir la baixa de despeses de la covid
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● Als recursos propis: Preveiem una baixada important tant el CRAJ com a l’espai Jove la fontana, degut a que els serveis que

oferim tenen una important afectació per la pandèmia, però ho suplim amb una ampliació dels acords amb joventut per la

covid i amb el districte de gràcia per acollir l’IES vila de gràcia durant tot l’any, evidentment també amb una reducció petita

de les despeses.

Això ens deixa amb un pressupost de 885.000€.

Primer any en els darrers que fem un pressupost més baix que els anys anteriors, però també és racional i realista fer-ho.

Si teniu cap dubte, aquí estem. Moltes gràcies.”

Jordi Capell, gerent del CJB, explica les modificacions a la Carta Relacions Laborals. Comenta simplement la

raó per la qual es vota aquest punt i que és la Carta de Relacions Laborals, i no entra en el detall de cap punt.

El CJB està regit pel conveni d’oficines i despatxos, i alhora tenim la CRL que amplia o millora els drets

laborals. Cada dos anys a l’Assemblea General s’aproven o ratifiquen aquests acords que s’han fet entre el CJB

i l’Assemblea de Treballadores del CJB. Comenta que cada punt està explicat a la documentació presentada

prèviament, que hi havia altres propostes, però que les que es presenten són únicament aquelles en les que

s’ha arribat a l'acord per part de treballadores, direccions, gerència i secretariat.

S’obre un torn de paraula.

No hi ha intervencions.

QUART BLOC DE VOTACIONS

Línies 2021, Pressupost 2021, Carta de Relacions Laborals

La Patty Scherk dóna pas al quart bloc de votacions. Deixem 3 minuts per votar.

RESULTAT QUART BLOC DE VOTACIONS

Línies 2021, Pressupost 2021, Carta de Relacions Laborals

L’Anna Winkelmann mostra el quorum actual per aquest quart bloc de votacions. En aquests moments hi ha

un total de 27 entitats, de les quals:

● Ple dret: 22

● Adherides: 1

● Observadores: 4

Per tant, el total de vots de les entitats amb dret a vot (entitats de ple dret) és de: 22

(AVALOT - Joves de la UGT s’ha despedit abans de començar aquest bloc, per tant, les entitats amb dret a vot

passen de 23 a 22).
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L’Anna Winkelmann passa donar els resultats de les votacions del Línies d’Actuació 2021, Pressupost 2021, la

Carta de Relacions laborals.

Línies d'actuació 2021

Quòrum Vots emesos Vots en contra Vots en blanc Vots a favor Abstencions

22 22 0 1 20 1

Pressupost 2021

Quòrum Vots emesos Vots en contra Vots en blanc Vots a favor Abstencions

22 22 0 3 18 1

Carta Relacions Laborals

Quòrum Vots emesos Vots en contra Vots en blanc Vots a favor Abstencions

22 22 0 4 17 1

Donats els resultats, es donen per aprovades les tres votacions.

13:00h Presentació i votació de Resolucions

La Patty Scherk dóna pas al penúltim punt de l'ordre del dia, que és la discussió i aprovació, si escau, de les

resolucions presentades. Enguany, es presenten 2 resolucions. S’explicaran una a una i es procediran a

debatre i a votar en bloc al final. Després es presentaran els resultats de totes les resolucions.

● Resolució pel compromís del CJB en solidaritat amb el poble sahrauí (actualització).

● Resolució per l’amnistia i la llibertat.

S'aproven per majoria absoluta (la meitat més una de les entitats comptabilitzades en el quòrum). Per poder

fer esmenes, caldrà que a part d’explicar-les en veu alta, ens escriviu l’esmena pel xat del Zoom a l’usuari

Consell de la Joventut de Barcelona i així ho registrarem millor.
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EXPLICACIÓ RESOLUCIÓ 1 «Resolució pel compromís del CJB en solidaritat amb el poble sahrauí

(actualització)»

Pren la paraula el Lehbib membre del Secretariat del CJB i membre de Sàhara Dempeus que presenta i

llegeix la «Resolució pel compromís del CJB en solidaritat amb el poble sahrauí (actualització)».

“En la 53ª Assemblea General Ordinària del CJB es va aprovar la Resolució de Solidaritat amb el Sàhara Occidental en la que s’instava a

les institucions a pressionar a l’estat espanyol i la comunitat internacional per dur a terme el referèndum d’autodeterminació acordat

per les Nacions Unides. Alhora, ens comprometíem com a CJB a enfortir la cooperació amb el poble sahrauí i promoure l’activisme i la

incidència política a la nostra societat.

En els darrers anys, el CJB ha augmentat el seu vincle amb el poble sahrauí amb diferents projectes. Aquests projectes han permès

una relació directa entre la joventut barcelonina i la joventut sahrauí, on hem pogut conèixer de primera mà la seva situació.

Durant l’any de 2019 en va realitzat un treball de camp per tal de fer una diagnosi dels recursos i necessitats de les persones joves

als camps de refugiades del Sàhara Occidental, per poder així replantejar l’estratègia de treball del CJB i Sàhara Dempeus al terreny i

poder aportar contingut de referència en matèria de joventut sobre les joves sahrauís. El grup de treball de Sàhara del CJB, Sàhara

Dempeus i les referents de les 5 wilayes de Dahla, Auserd, Bujador, Smara i Al Aaiun van dissenyar el treball de camp que es va

realitzar durant la visita d’estudi la primera setmana de novembre de 2019. Posteriorment, s'han extret les dades recollides i s’ha

redactat la diagnosi que es presentarà aquest any.

A principis de 2020, membres de l’Intergrup per la Pau i la Llibertat amb el Sàhara Occidental, on hi participen membres del Grup de

Treball del Sàhara del CJB, van ser expulsades il·legalment dels territoris ocupats al Sàhara per les autoritats marroquines sense

donar cap tipus d’explicació. El treball de les cooperants i persones solidàries que treballen sobre el terreny i denuncien la constant

vulneració de Drets Humans sobre la població sahrauí és imprescindible per tal de poder trencar el bloqueig mediàtic que viu la causa.

Al març de l’any anterior, també vam tenir l’ocasió de participar al Fòrum de Solidaritat Juvenil Internacional amb el Sàhara Occidental

organitzat per la UJSARIO per conèixer l’origen, el transcurs i els efectes de l’ocupació marroquina. Alhora, també vam aprofitar

l’ocasió per reunir-nos amb les autoritats saharauis, juntament amb el CNJC i Sàhara Dempeus, per parlar de la continuïtat dels

projectes de cooperació des de Catalunya

La situació de la joventut sahrauí està condicionada pel conflicte polític i, segons el seu lloc de residència, les condicions de vida

canvien substancialment. El jovent sahrauí de la diàspora té dificultats afegides a l’hora de regularitzar la situació als països de rebuda,

com és el cas de l’Estat Espanyol que dificulta encara més l’estatus legal de les persones sahrauís del que ho fa amb la majoria de

nacionalitats del nord d’Àfrica, negant així un reconeixement de nació i identitat al poble sahrauí. D’altra banda, el jovent que habita

als territoris ocupats viu l’intent de genocidi que perpètua la monarquia marroquí i es veu sotmès a la repressió que s’acarnissa

especialment amb les dones i les persones joves, ja sigui mitjançant repressió policial o limitant l’accés a oportunitats laborals i socials.

Finalment, el jovent que habita als campaments de refugiats es troba amb una realitat econòmica adversa: aquelles persones que han

pogut estudiar fora, quan tornen es troben amb l’absència de llocs de treball, a la que s’hi afegeix una frustració personal per no poder

desenvolupar la seva carrera professional i projecte de vida.

La davallada de l’ajuda humanitària i la cooperació internacional per part dels Estats, a la qual se suma l’agreujament derivat de la crisi

de la Covid-19, augmenta els factors de risc d’aquest grup social i de tota la comunitat sahrauí. A més a més, els nous factors derivats

del canvi climàtic no auguren un horitzó d’esperança i aboquen a una crua realitat d’aïllament i de reducció de la cooperació i obtenció

de recursos necessaris per la supervivència d’aquesta comunitat.

Degut a la violació de l’alto al foc després de les manifestacions pacífiques al Guerguerat durant el novembre del 2020, el Frente

Polisario es va veure amb l'obligació de retornar a les armes. Aquests fets han condicionat i canviat tot el context i status quo que

coneixíem fins ara.

Després de molts anys de lluita pacífica i manca de solucions per part dels organismes internacionals, la guerra representa pels

sahrauís la única alternativa a l’eterna espera i la sistemàtica vulneració dels drets humans per part del règim alauita. Això ha suposat
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que una bona part del jovent sahrauí s’hagi vist amb el deure de deixar la seva vida als campaments i a la diàspora per sumar-se al

front i lluitar en defensa del seu poble i en l’alliberament del territori.

Les persones dels campaments, de les zones alliberades i de la diàspora no han estat les úniques afectades per aquesta nova realitat.

La població sahrauí de les zones ocupades, si bé ja patien una forta repressió derivada de l’ocupació colonial marroquina des de l’inici

del conflicte, ara amb el nou context veuen els seus drets encara més vulnerats. Exemple d’aquest increment de la repressió són els

atacs que estan patint activistes com la Sultana Khaya o la família d’en Mohamed Lamin, els quals no tenen garanties de cap tipus de

protecció de la seva integritat.

Per tot això, des del CJB exposem que:

● Reafirmem les nostres declaracions i resolucions en solidaritat amb el poble sahrauí.

● Rebutgem la vulneració de Drets Humans i l’ocupació il·legítima per part del Marroc dels territoris del Sàhara Occidental.

● Denunciem la situació que viu el jovent sahrauí degut a l’ocupació marroquina i el context forçat de retorn a les armes.

● Posem en valor els esforços de l'associacionisme juvenil barceloní en la matèria conjuntament amb la població sahrauí

resident a Barcelona i rodalies, i ens instem a continuar amb el treball fet fins ara.

● Demanem a les institucions locals, autonòmiques i estatals, un posicionament ferm a favor de la sobirania del poble sahrauí,

del reconeixement de la RASD i, alhora, enfortir els vincles de cooperació tant necessaris en aquest context pandèmic i de

guerra.

● Denunciem l’accentuació de la repressió i els empresonaments arbitraris i exigim protecció immediata a les vides més

vulnerables per part dels organismes pertinents.”

S’obre un torn obert de paraula per a que les entitats puguin fer preguntes i esmenes.

No hi ha intervencions.

EXPLICACIÓ RESOLUCIÓ 2 «Resolució per l’amnistia i la llibertat»

Pren la paraula en Fernando Gómez de la JNC que presenta la resolució per l’amnistia i la llibertat.

“La celebració del Referèndum d’Autodeterminació de Catalunya, ara fa tres anys, va comportar una sentència d’acusació de rebel·lió,

sedició i malversació de fons públics al Govern de la Generalitat de Catalunya, així com als líders polítics i socials i presidents

d’Òmnium Cultural i l’Assemblea Nacional Catalana, Jordi Cuixart i Jordi Sànchez. Dita sentència ha esdevingut un precedent inèdit en

la democràcia europea i obre la porta perquè la justícia estatal pugui perseguir l’oposició política per defensar l’exercici de drets

fonamentals com, per exemple, el dret a decidir.

Arran d’aquesta situació, resulta necessari trobar propostes per a la resolució del conflicte polític que ha acabat en mans dels tribunals

espanyols, la qual no només ha de passar perquè la ciutadania catalana pugui exercir els drets civils i polítics lliurement, sinó que

també ha de significar la fi de l’empresonament i la causa general contra l’independentisme.

La causa general i, sobretot, la situació dels presos i preses polítiques resta lluny de solucionar-se amb el compliment de les penes tal

com dicten les sentències. És per això que tant l’indult com l’amnistia, constantment tractats en mitjans de comunicació i debats de la

societat, esdevenen la via per resoldre la causa.

En aquest sentit, el Consell de la Joventut de Barcelona defensa que l’indult, encara que pugui solucionar la situació personal o

familiar de les persones sentenciades, no és la millor forma de resoldre totalment la causa engegada pels tribunals, ja que no extingeix

la responsabilitat civil dels sentenciats, afecta casos individuals i no elimina els antecedents penals. En contraposició, entenem que

l’amnistia és la millor forma de resoldre la situació dels presos i preses polítiques ja que el Govern de Catalunya, encapçalat pel
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President Puigdemont, no és culpable de cap delicte, ans el contrari, va permetre a la ciutadania del nostre país el dret a vot. De la

mateixa manera, l'amnistia extingeix la responsabilitat civil i es podria aprovar amb una llei mitjançant l’actual majoria al Congrés dels

Diputats.

En conseqüència, creiem que s’ha de presentar una Llei d’Amnistia amb efecte a tot el Govern de Catalunya, així com a totes les

persones perseguides per la justícia espanyola des del 2010 i que han anat sorgint, comptabilitzades en més de 3000 integrants

d’organitzacions civils, socials i polítiques. L’indult és una solució que treu els presos polítics de la presó però no resol un conflicte

polític global.

Els delictes que s’han d’amnistiar són els de sedició, malversació de fons públics, rebel·lió, desordres públics, organització criminal i

terrorisme. A la vegada, s’han de restablir dels efectes i beneficis per a la reintegració dels drets actius i passius dels funcionaris civils

sancionats i la reincorporació dels mateixos als seus respectius cossos. Han de quedar també sense efectes les resolucions judicials,

actes administratius i governatius que hagin produït acomiadaments, sancions, limitacions o suspensions dels drets actius per conte

d’altri arran de la repressió exercida per les autoritats espanyoles. Cal també que inclogui una indemnització i reverteixi tots els

embargaments o multes a totes les persones perseguides i acusades injustament, ja sigui pels serveis de seguretat estatal com pels

tribunals.

Per tot l'anteriorment exposat, el Consell de la Joventut de Barcelona acorda:

● Exigir la fi de la repressió per part de les institucions espanyoles al moviment independentista.

● Exigir la indemnització i reversió dels embargaments i multes exercides a representants polítics i societat civil.

● Exigir la nul·litat de les inhabilitacions per exercir com a càrrec públic als perseguits per la justícia espanyola.

● Adherir-se i donar suport públic al manifest “Amnistia ara!” impulsat per Òmnium Cultural, a la vegada que es convida a

sumar-s’hi a les entitats membres.”

S’obre un torn obert de paraula per a que les entitats puguin fer preguntes i esmenes.

Jan Sibina - Jovent Republicà:

(Afegir) Exigir la fi de la repressió per part de les institucions espanyoles al moviment independentista +

AUTODETERMINISTA I DISSIDENT AMB EL RÈGIM.

Comenta que entenen la resolució com que tracta sobretot de l’amnistia del judici polític però també entenen

que l’estat espanyol té unes carències democràtiques que no només afecten al moviment independentista,

que va molt més enllà. Per exemple en temes del dret a l’habitatge, en temes d’artistes, etc., que estan

perseguides i represaliades.

Lucas Estruch - Joves d’Esquerra Verda:

Creuen que no és una bona idea que en una AGO del CJB s’obri un debat entre les entitats sobre si el CJB ha

d’assumir o no ha d’assumir com a propi un posicionament polític concret com és l’amnistia.

No entren en el contingut del manifest, sinó que entenen que no és l’espai adequat. Aquests tipus d’espais

són un punt de trobada per totes aquelles entitats membres: tant les que troben l’amnistia com a solució,

com les que troben l’indult com a solució, per aquelles que no tenen una proposta definida o que prefereixen

no posicionar-se.

Per tot això, no veuen adequat presentar un programa polític a les entitats i portar-ho a votació. Com a entitat

política no ho han fet mai ni ho faran, perquè el lloc on fer-ho és el parlament. I per això hi ha l’espai de

polítiques, per arribar a consensos en favor de les persones joves de Barcelona.
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No ens sembla adequat obligar a les entitats del CJB a posicionar-se, i menys encara quan les entitats

polítiques que estem al CJB no hem ni arribat a un acord previ. Demanen que es retiri aquesta resolució.

Veuen bé que la JNC s’hagi pogut expressar i explicar les adhesions a Òmnium Cultural, i que s’hi sumi qui

vulgui, però no com a consell perquè es genera un precedent molt dolent i que no beneficia en res al CJB.

Dante Maschio - Enginyeria sense fronteres:

No ho han debatut com a organització, però no està en desacord amb la resolució. Només vol puntualitzar

que tinguem en compte que el govern de Catalunya també ha iniciat querelles contra el moviment

independentista, i que en cas d’acceptar l’esmena de Jovent Republicà s’ha de tenir aquest fet en

consideració.

Afegeix comentari en resposta al comentari anterior de la JEV: que la resolució anterior sobre el Sàhara

Occidental també és política, i si en aquests espais no es debat de política no s’entén què fem aquí.

Marta Palau - Servei Civil Internacional:

Vol deixar constància que com a moviment que treballa per la transformació social se senten còmodes

prenent posicionaments polítics. Creuen que tot i no ser un partit polític, fan política i celebren que en espais

així es puguin prendre posicionaments i cada entitat té la llibertat de votar el que sigui. I que una AGO és

l’espai adequat per portar aquests posicionaments.

Marc Collado - JOC Joventut Obrera Cristiana:

Com a entitat tenen moltes coses clares però n’hi altres que no tant. Esperen sempre que les entitats

polítiques arribin a un consens previ. El seu secretariat ho va parlar i tenen posicions diferents, així que no

poden votar una cosa sense acord intern.

S’hauria d’haver donat més temps (presentar la resolució abans) i que les entitats polítiques haguessin arribat

a consensos previs. Així s’hauria fomentat el debat sobre com afrontem la repressió dels drets de participació

política i parlar més en general. En això la JOC estaria a favor, perquè és un espai més ampli, i no entren en

temes nacionals. Per això, hauria sigut més profitós que les entitats polítiques s’haguessin posat d’acord

abans.

Resposta Fernando Gómez - JNC:

Agraeix totes les aportacions respectant el debat intern d’entitats que no tenen caràcter polític.

Posa en context: proposen ara aquesta resolució, ja que justament ara es va fer un intent de proposta pel

debat al congrés dels diputats espanyol, que ha estat rebutjada. Hi ha una segona via, que és la de proposta

ciutadana (amb una quantitat de signatures) que és la que està impulsant Òmnium Cultural.

Pel que fa a l’esmena de Jovent Republicà i el comentari d’ESF: no era la intenció de la resolució parlar de

tot, ja que només volen fer referència al que està proposant Òmnium Cultural. Tot i això hi estan d’acord així

que és ho acceptarien.

Pel que fa al comentari de JEV i la JOC d’haver-ho debatut prèviament les entitats polítiques: fa molt de

temps que l’espai de polítiques no es reuneix i per tant no s’ha donat l’espai per proposar el debat. Tot i això,

crec que igualment no s’hagués arribat a cap acord, ja que l’espai és molt ampli i sobretot en el tema de la
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independència hi ha posicionaments molt oposats. El que no pot fer la JNC és no presentar la resolució per

falta d’acord de les entitats polítiques a causa de la gravetat de les circumstàncies. Lamento si ha generat

fricció en els posicionaments de les entitats. Mantenen la resolució i agraeixen el debat, inclús també si es vol

obrir un espai per fer aquest debat.

Neus Matamoros - AJEC:

Comenta que s’ha reflectit amb el comentari del les JOC i s’ha contestat per part de la JNC. Puntualitza que

totes les entitats del CJB potser no tenen caire polític però si d’activisme i d’intentar millorar la societat.

Aquest tipus de debats generen discrepàncies internes i demana, com bé s’ha comentat anteriorment, que les

polítiques es reuneixin prèviament en els espais que tenen per intentar crear un breu consens abans.

VOTACIONS ESMENES I RESOLUCIONS

La Patty Scherk dóna el quorum. En aquests moments hi ha un total de 28 entitats, de les quals:

● Ple dret: 23

● Adherides: 1

● Observadores: 4

Per tant, el total de vots de les entitats amb dret a vot (entitats de ple dret) és de: 23

(JOC - Joventut Obrera Cristiana Nacional de Catalunya i les Illes s’uneix a l’assemblea just abans de començar

aquest bloc de votacions, per tant, les entitats amb dret a vot passen de 22 a 23).

A continuació passarem a votar les esmenes i resolucions proposades.  Deixem 5 minuts.

RESULTATS  ESMENES I RESOLUCIONS

L’Anna Winkelman dona pas als resultats.

Resolució pel compromís del CJB en solidaritat amb el poble sahrauí (actualització)

Quòrum Vots emesos Vots en contra Vots en blanc Vots a favor Abstencions

23 23 0 1 20 2

S’aprova la resolució “el compromís del CJB en solidaritat amb el poble sahrauí”.

Per la segona resolució primer es duu a terme l’esmena proposada per Jovent Republicà, per veure si s'inclou

en el text final. Posteriorment es votarà la resolució amb l’esmena inclosa o sense incloure-la.
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Esmena de Jovent Republicà: (Afegir) Exigir la fi de la repressió per part de les institucions espanyoles al

moviment independentista + AUTODETERMINACIÓ I DISSIDENT DEL RÈGIM.

Quòrum Vots emesos Vots en contra Vots en blanc Vots a favor Abstencions

23 23 1 13 6 3

Un cop obtinguts els resultats de l’esmena que s’ha sotmès a votació procedim a votar la resolució per

l’Amnistia i la llibertat sense esmena incorporada en un nou bloc.

Els resultats de la votació són:

Resolució 2- Resolució per l’amnistia i la llibertat

Quòrum Vots emesos Vots en contra Vots en blanc Vots a favor Abstencions

23 23 2 12 4 5

No s’aprova la resolució per l’amnistia i la llibertat proposada per la JNC

13:15 – Torn obert de paraules i comiat

La Patty Scherk dóna per finalitzats tots els punts de l'ordre del dia de l'assemblea, i s'obre un torn de

paraules.

Victor Luna - Acció Escolta de Catalunya:

Comenta que no ho han dit abans. Simplement volen des d’AEC donar les gràcies al Lluís per la feina feta

aquests anys i que sap greu que no s'hagi pogut acomiadar. I donar molta sort a la Clàudia.

Tanquem torn.

Cloenda:

La Patty Scherk, en condició de moderadora d’aquesta 56 AGO del CJB, agraeix la predisposició, la participació

de les entitats i el bon funcionament. Acaba donant la paraula la presidència del CJB, el Marc Usart.

“Moltes gràcies a totes les entitats per haver assistit a aquesta 56ª AGO. Esperem poder-nos trobar ben aviat

de manera presencial per seguir construint el CJB conjuntament. Sabem que la covid-19 no està posant les

coses fàcils, però confiem en poder anar recuperant (ara sí) la presencialitat de mica en mica. Esperem també

veure-us al projecte Youth Act, un repte important que ens arriba en breu on poder reflexionar sobre els

reptes juvenils actuals.
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I per últim, voldríem passar un vídeo breu que ens ha enviat el regidor de Joventut de l’Ajuntament de

Barcelona, el Joan Ramon Riera,  per tancar aquesta AGO. Ens veiem ben aviat!”

Es mostra un vídeo de salutació del regidor de Joventut de l’Ajuntament de Barcelona, Joan Ramon Riera.

Final.
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