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En contra de l’infrafinançament i el decreixent

suport de l’Ajuntament de Barcelona a la Lali Jove

Des de la primera Lali Jove l'any 2014, hauria sigut lògic veure un augment del

pressupost de la mateixa que fos coherent amb les condicions materials canviants a

Barcelona, inherentment inflacionàries. Contràriament a això, els darrers anys hem

viscut una retallada del 3%, veient reduït el pressupost de 25.000 € a 24.075 €.

Aquesta davallada contrasta amb l’augment del 17,9% del cost de vida a Catalunya si

comparem gener de l’any 2014 amb el gener d’enguany. En aquest sentit, un

pressupost proporcional i adient per mantenir les condicions de la festa l’any 2014

rondaria avui els 30.000 €.

Donada l'evident pèrdua de poder adquisitiu a causa de la inflació i el seu

agreujament des de la covid-19, aquestes retallades minven la qualitat i capacitat de

la festa any rere any. Per una banda, en l'àmbit de programació, dificulta presentar un

cartell atractiu per les joves de la ciutat que estigui format per artistes joves

emergents. Al CJB defensem la remuneració justa de tota expressió artística i

apostem per la música jove de proximitat per tal de fomentar-ne el consum.

Per altra banda, a escala tècnica, la davallada compromet la seguretat, qualitat del

material i infraestructura, així com la garantia d'unes condicions laborals dignes de

les treballadores. Amb les dificultats pressupostàries de les darreres edicions de la

Lali, és pràcticament impossible contractar empreses que compleixin i garanteixin

un bon tracte laboral del personal subcontractat, així com la qualitat del servei, cosa

que contradiu els valors del CJB abans mencionats.

Volem que la Lali Jove sigui un espai de trobada per a l’associacionisme juvenil de la

ciutat, on les entitats puguin participar de manera diversa i es generin espais de

trobada, d’intercanvi, d’aprenentatge i de diversió durant la nit, però també a la tarda.

La reducció del pressupost, no només ens impedeix celebrar la Lali en consonància

amb els nostres principis pel que fa a seguretat, qualitat i condicions laborals, sinó
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que a més dificulta la generació d’aquests espais de trobada i la participació de les

associacions juvenils de la ciutat.

En aquest sentit, des del consistori no se'ns dóna una resposta clara més enllà

d'arguments a favor de l'austeritat que recorden crisis passades que no volem que

es cronifiquin. Per aquests motius, des del secretariat del Consell de la Joventut de

Barcelona instem a l’ajuntament de la ciutat a:

● Facilitar una reunió entre la regidoria de cultura i el secretariat del CJB per

negociar un nou pressupost abans de les municipals d’enguany al maig.

● Augmentar el pressupost de la Lali Jove 2024 en consonància amb l’augment

interanual de l’IPC i el cost de vida a la ciutat des del 2014, superior al 17%

● Garantir que l’espai i els recursos proporcionats són els adequats per al

correcte desenvolupament de les activitats.

Resolució presentada pel Secretariat
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