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Aquest llibre del 25è aniversari de la creació del Consell de Joventut de Barcelona ha de servir per fer un merescut
reconeixement a una joventut compromesa, generosa i amb ambició per fer un món millor, una Barcelona millor.

Generositat d’una joventut que durant 25 anys ha treballat per l’emancipació, pels drets de ciutadania i per
millorar la qualitat de vida del jovent; uns anys en què s’ha treballat perquè a la nostra ciutat els joves i les
joves puguin escollir el seu futur, perquè siguin més lliures.

Ha estat un període amb canvis profunds, polítics, socials i econòmics, canvis que ens han portat cap a una
societat més individualista, on hem de treballar més que mai contra les desigualtats. Per això és obligatori fer
un reconeixement als valors que defineixen el Consell de la Joventut i les persones i entitats que el confor-
men: il·lusió, iniciativa, empenta, proximitat, respecte, compromís, generositat, ambició. Qualitats que empen-
yen una societat, que fan una societat més justa i solidària, qualitats que des de l’Ajuntament valorem i
fomentem treballant per aconseguir una societat creadora d’oportunitats per a tothom.

El Consell de la Joventut de Barcelona és un òrgan d’intercanvi fonamental per a la nostra institució. Durant
vint-i-cinc anys ha estat present per recordar-nos que totes les polítiques que dissenyem han de tenir una
visió jove, tant en el camp de la formació, l’ocupació i l’habitatge com en el de la salut, el lleure, l’esport, la
cultura, la mobilitat i el medi ambient. 

Entenem que invertir en joventut és invertir en futur. I amb persones com les que han format part del Con-
sell de Joventut de Barcelona, la ciutat ha tingut un gran futur, i amb els joves i les joves que avui represen-
ten a la joventut de Barcelona podem dir que aquest futur es presenta molt prometedor.

Agraïm els esforços del jovent, en reconeixem els valors i ens comprometem amb el futur.

Joan Clos. Alcalde de Barcelona

Pròleg 
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Presentació 



Cap organització, en el moment de crear-se, i encara menys una entitat juvenil, pre-
veu el seu futur a vint-i-cinc anys vista. Resulta interessant plantejar-se si algú hagués
fet algun pronòstic encertat el dia 20 de gener de l’any 1980. Es fa difícil pensar que
sí, però tot i així podem dir que el projecte actual del CJB manté el mateix esperit
amb el que va néixer. Perquè durant un quart de segle amb canvi de mil·leni inclòs,
el Consell de la Joventut de Barcelona ha estat una entitat democràtica, jove, dinà-
mica, ambiciosa, representativa i, sobretot, al servei de la gent jove de la ciutat.

És just que en primer lloc, el CJB vulgui recordar aquells i aquelles que van tenir el
coratge d’embarcar-se en un projecte complex com va ser la creació d’una estructura
que aplegués tota la diversitat possible d’associacions i entitats juvenils, tenint en
compte que hi havia molts menys recursos i més incerteses que les d’avui en dia, en
un país que tot just sortia de la foscor i encarava un incert esdevenir democràtic. Pen-
sem que el seu gest ha valgut la pena, i que els/les que hem anat al darrere hem tre-
ballat amb uns objectius molt semblants per ampliar l’espai de participació juvenil
que van crear. Moltes gràcies, doncs, a aquells/es qui vareu posar les primeres pedres.

Han estat vint-i-cinc anys d’esforços, de canvis, de projectes, en definitiva d’il·lusions.
Treballant per als barris, per crear i reforçar espais de participació, per a l‘objecció de
consciència i la pau, pel desenvolupament sostenible, per l’habitatge i la feina dig-
nes, per l’educació, per la salut, per Europa, per la Mediterrània, per la construcció
del nostre país, Catalunya; i al 2004 per al món sencer. 

Anys d’haver de sentir simpàtics dient que ells/es encara són joves als cinquanta, i
altres menys simpàtics/ques dient que la joventut és una malaltia que es cura amb
l’edat. Anys de tòpics insofribles sobre els i les joves. Que si no es comprometen, que
si no es volen emancipar, que si gent jove pa tou, que si a la meva època això, allò i
el de més enllà... Anys de treball per un model de ciutat oberta, acollidora, on els i
les joves siguin ciutadans/nes de ple dret. 

Seria inacabable citar tots els projectes engegats i totes les persones que ho han fet
possible. No obstant, moltes felicitats a aquells/es qui heu fet tanta feina durant tants
anys, ja sigui des del Secretariat o des de l’Equip tècnic. 

També han estat anys de relació amb l’Ajuntament de Barcelona. Una relació que hem
volgut que sigui de complicitat amb alcaldes, regidors i regidores, grups municipals,
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tècnics i tècniques, consellers i conselleres de districte. Han estat ells/es qui han hagut
de sentir més d’un cop que “l’amor es demostra amb partida pressupostària”, i és dub-
tós que cap d’ells s’hagi escapat d’una explicació apassionant de mitja hora (com a
mínim) sobre què és el Consell de la Joventut de Barcelona. Amb vosaltres hem cercat
i molt sovint trobat la sintonia necessària per promoure les polítiques de joventut, tin-
guin el nom que tinguin: integrals, transversals, afirmatives, nuclears, perifèriques,
locals, interdepartamentals, nacionals, interinstitucionals, globals o siderals. Vostre
també ha estat l’esforç, i ens agradaria que també féssiu vostres els nostres èxits.

Però sobretot, han estat vint-i-cinc anys d’associacionisme juvenil. Sense por d’exa-
gerar, podem afirmar que no hi ha cap estructura associativa a la ciutat que aplegui
tantes maneres de fer i pensar, de tants territoris diferents, i amb tanta capacitat de
buscar i defensar el que ens és comú. El CJB és l’expressió de les seves entitats, la
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forma de coordinació estable que adopta un moviment associatiu juvenil madur i compromès
per créixer i enfortir-se. És a aquestes entitats a qui hem de felicitar avui, perquè el consell
és vostre i vosaltres sou el consell. I ja no us ho demanaré més, però és obvi, que són elles
les que es mereixen l’aplaudiment més fort.

Fet el repàs als protagonistes d’aquesta història, seria interessant poder mesurar el temps
de dedicació que ha estat necessari per arribar on som ara. Quantes hores de reunió s’han
fet? Quantes hores per canviar una coma de lloc, per consensuar secretariats, per interpre-
tar els estatuts, per garantir la supervivència del projecte... Segur que sumaríem molts anys
cercant la fórmula de la política pura; combinant dosis d’utopia, pragmatisme, gestió, coges-
tió, autogestió i suggestió, empenta, confiança, rauxa, consens, discrepància, estratègia,
despatxos, passadissos i seguiment del Capítol IV, o dit d’una altra manera, el capítol de les
subvencions.
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Vint-i-cinc anys han contemplat moments bons i moments durs, però de totes aques-
tes experiències n’és deutor l’actual projecte del CJB. Però, cap organització avança
mirant enrere, i ara al CJB li pertoca traçar noves línies de treball cap al futur, pro-
movent i acompanyant les successives transformacions de la ciutat, que volem, com
deia abans, oberta, acollidora i on es garanteixi la plena ciutadania de la gent jove.
No cal fer cap llista ara, només cal confirmar que el CJB serà present en el debat,
expressant la veu de la gent jove. I que després de fer valer els seus drets, complirà
els seus deures i es comprometrà a treballar perquè els canvis es facin realitat, mal-
grat la pròpia realitat. 

Només queda desitjar-nos vint-i-cinc anys més, com a mínim, d’èxits, que el ritme no
s’aturi i que es mantingui el neguit generós que ens ajuda a transformar la vida, una
vida que volem gaudir amb més llibertat i felicitat.

Felicitats i moltes gràcies.

Fabian Mohedano. President del CJB
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El 2 d’octubre de 1979 es crea, amb un caràcter provisional, la Comissió Gestora del Consell de la
Joventut de Barcelona (CJB). La Comissió Gestora és l’encarregada de tirar endavant el procés de
creació del CJB. Formen part d’aquesta Comissió: Lluïsos de Gràcia, Servei de Colònies, l’Escola de

l’Esplai, SIPAJ, MJCC, Joventut Comunista de Catalunya, JCDC, Escoltes Catalans i Minyons Escoltes i
Guies Sant Jordi.

Totes aquestes entitats tenen un objectiu en comú i és la creació d’una plataforma interassociativa
juvenil a la ciutat. Finalment, el dia 20 de gener de 1980, se celebra l’Assemblea Constituent, on s’a-
proven els Estatuts i el Reglament Intern, i on també és escollit el primer Secretariat.

Al capdavant d’aquesta Comissió Gestora hi trobem: Marc Ventura, Joan Tarrida, Mercè Casanova, Jordi
Pericàs, Oriol Balaguer, Joan Muntané, Carles Prats, Jaume Cerdà i Benet Cases. Tots/es ells/es són, en
certa manera, els/les qui van fer possible que el CJB comencés el camí fins arribar als 25 anys d’història.

El primer any i mig, el CJB esmerça els seus
esforços a refermar la seva consolidació i, a la
vegada, en la realització de la Campanya per
promoure l’associacionisme juvenil. Els objec-
tius generals d’aquesta Campanya són diversos:

• Aconseguir que cada vegada hi hagi més
joves associats/des.

• Establir un compromís entre la gent jove
i les entitats.

• Esperonar l’Administració perquè doti 
d’infraestructures les entitats per tal de
permetre el seu creixement tant quanti-
tativament com qualitativa.

• Fomentar la creació de consells de joven-
tut als districtes.

Sota el lema “Vine amb nosaltres” s’organitzen
més de cent actes als barris de la ciutat, amb
l’objectiu d’aconseguir la participació de la gent
jove i, en molts casos, també la d’infants.

Tots aquests actes serveixen per donar a conèi-
xer les entitats al conjunt del barri, ajuden a
trencar amb un cert interiorisme de les associa-
cions, i alhora motiven la gent jove perquè s’ex-
pressi al carrer en una època en què l’apatia és
generalitzada.

La valoració final de la Campanya és molt posi-
tiva atès que, malgrat els pocs mitjans econò-
mics, les entitats fan un gran esforç i
s’aconsegueix que molta gent jove s’engresqui
a participar-hi. 

1980
12 3 de febrer: El nombre d’aturats/des a Catalunya és

de quasi 200.000.

17 de febrer: Per primer cop des dels anys trenta
és autoritzada la rua de Carnaval a Barcelona.

20 de març: Se celebren eleccions al Parlament de
Catalunya. Jordi Pujol, el vencedor, serà el nou
president de la Generalitat.

9 de maig: Deixa d’haver-hi dues celebracions de
Jocs Florals, els democràtics i els
col·laboracionistes. En tenen lloc només uns a
l’Ajuntament, com era la tradició.

4 de juny: S’instal·len plantes d’energia solar a
Vallbona i a les piscines Picornell. 

Octubre: Obre Studio 54, on hi havia el teatre
Espanyol.

1 d’octubre: S’emet el primer espot en català a la
televisió.

22 d’octubre: Oriol Bohigas és nomenat delegat
d’Urbanisme.

13 de novembre: Obre el Museu de la Ciència.

Finalment, el dia 20 
de gener de 1980, 
se celebra l’Assemblea
Constituent on s’aproven
els Estatuts i el Reglament
Intern, i on també 
és escollit el Secretariat



La creació de la Comissió Gestora i posterior
constitució, el mes de gener de 1980, del CJB
s’ha d’entendre com la culminació d’un procés
mitjançant el qual on les organitzacions juve-
nils més importants de Barcelona van contribuir
de manera decisiva a la reconstrucció democrà-
tica de Catalunya. 

Per entendre la creació del CJB i també del Con-
sell Nacional de la Joventut de Catalunya (CNJC)
i d’altres consells (inclòs el de l’Estat), cal fer
referència a la no sempre prou valorada aporta-
ció del 1r Congrés de la Joventut Catalana. Els
i les joves, a través de les seves organitzacions,
van participar de manera modesta però intensa
en la recuperació de les nostres institucions i
van fer sentir la seva veu amb la presentació
d’un conjunt de reivindicacions perquè els prin-
cipals partits les assumissin. 

El dret de vot als 18 anys, la creació de con-
sells de la joventut, la necessitat de disposar
d’una política específica per a la gent jove des
de les institucions democràtiques –que en el
cas dels ajuntaments s’hauria de materialitzar
en la creació de regidories de joventut–, la
democratització del patrimoni dedicat a la
joventut que fins aleshores era en unes soles
mans, el dret al treball i a un habitatge digne...
eren les bases per construir, de manera eficaç,
una alternativa democràtica. En definitiva, era
l’aposta perquè des de les noves institucions
(les quals es veien a tocar) els i les joves no
tan sols no fossin oblidats, sinó que esdevin-
guessin protagonistes.

A partir del 1r Congrés i de les reflexions i els
acords derivats d’aquest es van realitzar multi-
tud d’iniciatives de cooperació, entre les quals
vull destacar molt especialment la Taula de
Joves de Barcelona i la Comissió Municipal de
la Joventut de Barcelona, vertaders precursors
del CJB. Amb tot aquest activisme es van donar
les condicions per a la creació de la Comissió
Gestora del CJB, especialment un cop les forces

d’esquerra van aconseguir la majoria absoluta
en l’Ajuntament en el primer consistori demo-
cràtic des de la II República. I sembla que ho
vam fer tan bé que durant els sis primers mesos
hi havia no un, sinó dos regidors de joventut:
Francesc Reguant i Enric Trunó.

A partir del gener de 1980, amb la creació del
CJB, es culmina un llarg procés endegat feia
més de quatre anys i comença una altra etapa
de construcció democràtica. En aquestes dates
algunes reivindicacions ja s’havien aconseguit,
com el dret de vot als 18 anys, que s’incorpora
a la Constitució. D’altres, com la creació de regi-
dories de joventut, es van generalitzar en els
ajuntaments democràtics. I les reivindicacions
com el dret al treball i a un habitatge dignes
continuen avui encara molt vigents. Pel que fa
a la creació de consells de joventut arreu del
territori, la resposta va ser desigual i no sem-
pre van estar degudament reconeguts per l’Ad-
ministració municipal. Aquest però no va ser ni
és el cas del CJB. 

A aquells/es que ens va tocar ser en tota aque-
lla etapa de la constitució del CJB ens omple de
satisfacció que aquella feina feta ara fa una pila
d’anys continuï al servei de la gent jove per tal

que sigueu escoltats/des i reconeguts/des.
Feina no en falta. Idees per les quals lluitar,
tampoc.

Benet Cases va ser membre fundador 
del CJB i del CNJC 13

Entitats fundacionals: 

Agrupació Cultural Folklòrica de Barcelona,
Cristians per a la Comunicació de l’Evangeli
(AGAPE), Campeonatos Deportivos Católicos
(CADECA), CVX Berchmans, Centre Marista
d’Escoltes, Centre Juvenil Castella, Centre
Juvenil Ixent, Centre Juvenil Martí Codolar,
Centre Juvenil Meridiana, Centre Passatge,
Creu Roja-Joventut, Escola de l’Esplai (Actual-
ment Institut de Formació de la Fundació Pere
Tarrés), Escoltes Catalans, Exploradores de
España (Posteriorment Scouts de Catalunya),
Guies Sant Jordi de Catalunya, Institut de
Reinserció Social, Jove Cambra de Barcelona,
Joventuts Centristes de Catalunya, Joventut
Comunista de Catalunya, Joventuts d’Esquerra
Republicana de Catalunya-Federació de Barce-
lona, Joventuts Musicals de Barcelona, Joven-
tut Nacionalista de Catalunya, Joventut
Socialista de Catalunya-Barcelona, Juventud
para Cristo, Lluïsos de Gràcia, Minyons Escol-
tes de Catalunya, Moviment Infantil i Juvenil
d’Acció Catòlica, Moviment d’Universitaris i
Estudiants Cristians, Moviment de Crítica Radi-
cal, Moviments de Joventuts Comunistes de
Catalunya, Nuevas Generaciones de Alianza
Popular (Actualment Noves Generacions del
Partit Popular de Barcelona), Grup d’Objectors
de Consciència de Barcelona, Organización
Juvenil Española, Servei Colònies de Vacances-
Càritas Barcelona (Actualment Moviment de
Centres d’Esplais Cristians), Serveis Estudian-
tils per al Treball, l’Amistat i la Cultura, Servei
d’Informació i Promoció d’Activitats Juvenils,
Unió Excursionista de Catalunya - Sants, Unió
de Joventuts Maoistes

El CJB comença a caminar

La creació del CJB 
s’ha d’entendre com la
culminació d’un procés on
les organitzacions juvenils
més importants de
Barcelona van contribuir 
de manera decisiva a la
reconstrucció democràtica
de Catalunya



1981
14 23 de febrer: L’intent de cop d’Estat fracassa.

29 de març: Se celebra amb una festa la
recuperació de l’Escorxador com a zona verda.

5 d’abril: Es col·loca una placa en honor de Mercè
Rodoreda a la plaça del Diamant per la novel·la
homònima.

Maig: Surt el Full Municipal, destinat a informar la
ciutadania. El 1986 passarà a dir-se Barcelona 10.
L’alcalde Serra anuncia que demanarà els Jocs
Olímpics per a Barcelona.

27 de maig: Se celebra el primer Saló del Còmic.

24 de juny: Té lloc l’acte multitudinari de la Crida
al Camp Nou, al clam de “Som una nació!”. 

28 de juny: Se celebra amb una gran festa la
recuperació de la platja de la Mar Bella, al
Poblenou.

Setembre: Queda inaugurada l’escola Alexandre Galí
en terrenys de la Maquinista, a la Barceloneta.

27 de setembre: És inaugurada la plaça Gaudí, obra
pòstuma de l’arquitecte Nicolau M. Rubió i Tudurí.

21 d’octubre: Obren les portes els primers sex-shop
a Barcelona.

6 de desembre: Té lloc a l’Escorxador una gran
manifestació contra l’ingrés a l’OTAN.

Tot i que el Consell de la Joventut 
de Barcelona encara no compta amb
la corresponent legalització admi-

nistrativa, l’afermament de l’any anterior
permet que durant aquest es plantegi 
ja el procés de descentralització.

El CJB vol, a través d’aquest procés,
reforçar la seva situació incorporant les
entitats del barri per tal d’apropar-se
a les realitats més concretes.

D’aquesta manera comencen els con-
tactes amb els districtes, tant amb
l’Administració com amb les entitats
que hi són presents. Des dels primers
contactes es desprèn que el paper del
CJB no passa per esdevenir el motor
dels consells de joves dels districtes
(CJD), sinó, únicament, el dinamitza-
dor del procés de creació d’aquests.

La iniciativa ha de partir de les matei-
xes entitats, tot i que es mantingui un
contacte permanent per donar suport i
contribuir a resoldre dubtes. El criteri
és crear consells de joves de districte
que responguin a una realitat concre-
ta i a un desig de coordinar-se.

Tot i la voluntat engrescadora del CJB,
s’observa que les entitats copsen els CJD
com a ens molt allunyats i, a més a més,
no els serveixen per aportar solucions
i/o serveis. Davant d’aquest fet, i atès
que la majoria d’entitats són entitats d’associacionisme educatiu, es creen els àmbits d’associacionisme
educatiu en els districtes per tractar tant temes generals com problemes concrets del mateix.

La constitució dels àmbits d’associacionisme educatiu facilita que les entitats tinguin un contacte
més estret amb els consells de joves de districte.

És a partir d’aquest moment quan es comencen a crear CJD amb el suport i la col·laboració del CJB,
ajudant a trobar solucions a tots els problemes i reptes propis de la dinàmica associativa.

Gràcies al paper que realitza com a element cohesionador del moviment associatiu de la ciutat, el
CJB reforça la seva identitat a la vegada que demostra el ferm compromís de formar part de la colum-
na vertebral de l’associacionisme juvenil.

El criteri és crear consells 
de joves de districte 
que responguin a una realitat
concreta i a un desig 
de coordinar-se



Fa il·lusió, amb motiu dels 25 anys del Consell
de la Joventut de Barcelona, felicitar-vos a
tots els que heu fet possible arribar fins aquí. 

Quan vàrem començar, l’any 1981, havíem so-
miat amb la possibilitat que el CJB esdevingués
una eina de diàleg i d’interlocució de la gent
jove, entre els i les joves de la ciutat i davant
dels poders públics d’una manera estable.

El fet de viure aquest aniversari ens produeix
una satisfacció molt sincera perquè l’esforç ha
valgut la pena i s’ha consolidat el CJB com un
pont ben construït.

La gent que creiem en la democràcia sabem la
importància de l’exercici democràtic del teixit
associatiu com a eina fonamental que garan-
teix la seva existència i que fa arribar de mane-
ra directa la realitat, a vegades massa difícil,
que viuen els i les joves del nostre país, avui
més plural que mai.

Voldria destacar que el CJB ha servit per for-
mar ciutadans/es actius/ves i tolerants al ser-
vei de Barcelona i Catalunya, gent que s’ha
compromès a fer possible que les coses can-
viïn, encara que a vegades ens sembli que ho
facin massa a poc a poc.

El CJB, a més, pot encarar el futur amb més
força a partir del nou Projecte Jove. Més
il·lusió, més diàleg, més capacitat d’escoltar
i, sobretot, esdevenir clau per a la pluralitat
de la ciutat.

Oriol Balaguer va ser el primer president
del CJB
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Entitats donades d’alta: 

Centre Cristià dels Universitaris, Centre d’E-
ducadors del Temps Lliure Traç (Actualment
Associació Diomira), Club Los Linces-
ADENA, Coordinadora de Joves de Sants-
Hostafrancs-Bordeta, Consell de la Joventut
del Districte XII (Sagrada Família, Horta-
Guinardó i part d’el Clot), Joves del Front
d’Alliberament Gai de Catalunya (Posterior-
ment Joves per l’Alliberament Gai), Movi-
ment Hora-3, Unió de Joves Demòcrata
Cristians de Catalunya, Trobades de Joves
de Montserrat

Quan vàrem començar,
havíem somiat amb 
la possibilitat que el CJB
esdevingués una eina de
diàleg i d’interlocució 
de la gent jove

Consell de la Joventut: 25 anys de diàleg



1982
16 14 de març: Té lloc una manifestació contra la

LOAPA, llei que pretén retallar l’autonomia. 

13 de juny: Comença a Barcelona el Campionat
Mundial de Futbol.

19 de juny: Es crea el centre cívic del Guinardó, el
primer de Barcelona.

28 de juny: Obre la discoteca Up & Down.

13 de setembre: Es produeixen uns avalots racistes
a la Verneda contra l’ètnia gitana de la Perona per
robatoris i altres conflictes.

20 de setembre: Reobre l’Arnau com a teatre de
cabaret.

3 d’octubre: És inaugurat el centre cívic Casinet
d’Hostafrancs.

7 de novembre: El Papa visita Barcelona.

13 de novembre: És inaugurat el centre cívic de la
Sagrera.

28 de novembre: Neix un nou centre cívic a Sant
Andreu: Els Transformadors.

2 de desembre: Pasqual Maragall és el nou alcalde
en substitució de Narcís Serra, que ha estat
nomenat ministre de Defensa.

12 de desembre: Es crea un nou centre cívic a la
Verneda. 

El gran repte del CJB
durant el decurs d’aquest
any és l’organització de

la 1a Trobada de Joves de les
Ciutats de la Mediterrània.

Anteriorment, com ja s’ha as-
senyalat, el CJB es fa un lloc
a la ciutat donant-se a conè-
ixer amb la Campanya Vine
amb nosaltres, a la vegada
que es coordina amb les enti-
tats de barri en el procés de
descentralització. És, doncs,
el moment d’obrir-se a noves
experiències, nous contactes
i nous camins. És, en defini-
tiva, el moment de la interna-
cionalització del CJB.

La Trobada representa un
gran repte, una prova de foc
de la capacitat del CJB i de
les entitats que el formen.

Aquesta 1a Trobada de Joves
de les Ciutats de la Mediterrà-
nia reuneix 191 joves de 14
ciutats diferents, coordinats
/des per 30 joves barcelo-
nins/es responsables de l’or-
ganització del projecte.

Tot i que la iniciativa és del CJB, compta amb el suport en l’organització de la Coordinadora de Casals
de Joves i de l’Àrea de Joventut de l’Ajuntament de Barcelona; i també hi col·laboren d’altres insti-
tucions i administracions (Generalitat de Catalunya, Diputació de Barcelona, Consell d’Europa i UNES-
CO). La Diputació de Barcelona cedeix per a la Trobada les Llars Mundet.

Fer realitat aquest encontre de joves significa, per als organitzadors en general, i per al CJB en par-
ticular, una gran fita ja que li permet iniciar una dinàmica d’intercanvis amb altres ciutats, el porta
a participar en les successives trobades com a representant de Barcelona, així com a participar en la
permanent de l’organisme naixent.

Cal considerar aquest any com l’any en què el CJB inicia, i amb molt bon peu, el camí de les rela-
cions internacionals.

Aquesta 1a Trobada de Joves 
de les Ciutats de la Mediterrània
reuneix 191 joves de 14 ciutats,
coordinats per 30 joves
barcelonins/es



L’estiu de 1982, el CJB, juntament amb l’Àrea
de Joventut de l’Ajuntament, va organitzar la
1a Trobada de Joves de les Ciutats de la Medi-
terrània. Uns/es precursors/es.

A la Trobada hi van participar 191 joves de 14
ciutats –diuen les memòries. Un èxit, segons
recordo. Va ser la primera experiència com a
organitzadors internacionals. Un debut a una
escala enorme per a les energies de l’època.

De l’organització, que dirigien Oriol Balaguer i
Benet Cases, recordo els conflictes diplomàtics
–si aquell ve jo no vinc– que per a nosaltres
eren impensables en el món juvenil, recordo
l’aprenentatge dels organismes internacionals
–es van aconseguir subvencions del Consell
d’Europa i de la UNESCO–, recordo una calor
insuportable, sobretot els dies previs en què
un incendi al Garraf va fer ploure cendra a les
Rambles, recordo la nostra militància i la
importància que donàvem als continguts –de-

bats sobre el món juvenil, la pau, l’associacio-
nisme–, recordo que els i les participants, en
canvi, preferien la festa, recordo que vam
estrenar un espai, les Llars Mundet, on res no
era fàcil, recordo els menús ecumènics –res de
porc, alcohol de contraban–, la festa final del
Ramadà, l’esgotament de l’organització –lipo-
tímies incloses. I recordo també amb una sor-
prenent intensitat un programa de ràdio al qual
em va tocar assistir per explicar la Trobada i
en el qual un periodista/tertulià es va passar

un hora posant pegues al que fèiem. Va ser el
meu primer contacte amb un model de perio-
dista que malauradament va resultar ser un
altre precursor.

Però, per sobre de tot, recordo l’esforç i l’amis-
tat de la trentena de persones que treballàvem
en l’organització amb una dosi exagerada de
responsabilitat i un entusiasme poc freqüent.

En fi, va ser un bon debut com a organitzadors
internacionals. Prou bo perquè l’any següent
es fes una trobada a Tunis i el següent a Mar-
sella i el següent a Malta.

Francesc Freixa va ser membre del Secreta-
riat des del 1981 fins al 1983 i president 
el 1983 i 1984
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Entitats donades d’alta: 

Consell de la Joventut del Districte IX
Sud (Sant Andreu i part d’el Clot), Con-
sell de la Joventut del Districte X (Sant
Martí), Esplais Catalans, La Bruíxola,
Moviment d’Objectors i Objectores de
Consciència, Servei Català de Camps de
Treball (Actualment Servei Civil Interna-
cional. SCI-Catalunya)

Va ser la primera
experiència 
com a organitzadors
internacionals. Un debut 
a una escala enorme per a
les energies de l’època

Mediterranis



1983
18 22 de gener: Es crea el nou centre cívic a Sarrià. 

8 de febrer: Tanca per ruïna el teatre Barcelona.

10 de març: Es procedeix al trasllat de barraquistes
del pla de Santa Engràcia.

Abril: L’Ajuntament compra a Josep Maria Figueras
37 hectàrees a la Vall d’Hebron per 943 milions.

16 d’abril: Té lloc la inauguració parcial del parc de
l’Escorxador, amb l’escultura Dona i ocell de Joan
Miró. 

8 de maig: El PSC guanya de nou les eleccions
municipals. Pasqual Maragall continua sent
l’alcalde.

3 de juny: El Condal torna a ser teatre.

7 de juny: S’inaugura la plaça dels Països Catalans,
a Sants, obra d’Helio Piñon i Albert Vilaplana.

11 de setembre: TV3 comença a emetre. A partir
del 16 de gener de 1984 ho farà de manera regular.

18 de desembre: És inaugurat el centre cívic Torre
Llobeta. 

24 de novembre: S’inaugura la plaça de Boston,
amb el monument de La Llagosta, símbol d’aquella
ciutat nord-americana.

21 de desembre: El metro arriba a Santa Coloma de
Gramenet.

Per segona vegada des de la recuperació de les llibertats democràtiques la ciutadania pot escollir
els i les integrants de les administracions locals. En aquest context polític, l’Àrea de Joventut de
l’Ajuntament de Barcelona proposa al CJB la realització d’una campanya de promoció de vot.

La idea sembla interessant des de la perspectiva de promoure la participació juvenil, eix fonamen-
tal del treball del CJB. També es té en compte que la campanya coincideix amb d’altres iniciatives
similars engegades pel CNJC i els altres consells locals de joventut d’arreu del país.

Tot i així, sembla que restringir la cam-
panya a la promoció del vot comporta
limitar la participació a un nivell insu-
ficient.

Per tal d’ampliar les fronteres de la par-
ticipació juvenil, s’esperona els partits
i la població en general a debatre tot
allò que afecti la joventut. Recollint
aquest esperit es crea la Campanya
Barcelona Jove: Exigim-la.

La Campanya arriba a ser coneguda per
molta gent gràcies a la col·laboració
de nombrosos/es voluntaris i voluntà-
ries que realitzen generoses enganxa-
des de cartells per tota la ciutat.

S’organitza una taula rodona amb la
participació dels candidats/es a regi-
dors/es de Joventut dels principals
partits i coalicions que es presenten a
les eleccions, les joventuts dels quals
són membres del CJB. Aquesta taula
rodona se celebra a l’edifici dels Trans-
formadors, sota el lema “Què proposem
els joves de Barcelona”, i assoleix una
gran participació de públic i un consi-
derable ressò en els mitjans de comu-
nicació.

Barcelona Jove: Exigim-la permet a totes
les entitats membres del CJB, i no úni-
cament a les entitats polítiques, refer-
mar un dels principals eixos del seu
funcionament i una de les raons de la
seva existència: la sensibilització ciuta-
dana i política entorn de les dificultats
juvenils de la capital de Catalunya.

L’Àrea de Joventut de
l’Ajuntament proposa al CJB 
la realització d’una campanya 
de promoció de vot



Remenant papers d’aquella època, m’ha vingut
ràpidament a la memòria l’inici del Projecte
Jove; la compra del pis del carrer Princesa; el
procés de modificació dels districtes de Barce-
lona i la descentralització de l’Ajuntament i,
sobretot, les reunions amb els i les responsa-
bles de les entitats dels barris i districtes de la
ciutat. També l’assistència a les inauguracions
de casals de joves i les reunions amb la coor-
dinadora de casals (COCAJOBA). La legalitza-
ció del CJB crec que és de la mateixa època.

El que més clarament recordo de la campanya
és que els cartells, tot i que quan els tenies a
les mans eren prou cridaners, un cop engan-
xats al mig de tanta propaganda (l’any 83 no
hi havia ni banderoles ni “pirulís” i tots engan-
xàvem els cartells on podíem) eren totalment
insuficients.

Recordo també les presentacions dels programes
de les diferents forces polítiques, en especial
em van semblar interessants les propostes del
PSC i del PSUC de fer un procés de debat amb
els i les joves de la ciutat que posteriorment es
diria Projecte Jove. No sabia la feina i els mal-
decaps que em donaria! Satisfaccions també,
sobretot quan vaig veure el document final
aprovat pel Ple de l’Ajuntament, encara que
aleshores jo ja no era membre del Secretariat.

En aquells moments una de les prioritats del
CJB era fer saber als i les joves que tenien unes
eines per fer sentir la seva veu, les seves
inquietuds, problemes, queixes,... i sobretot
les seves propostes. 

Evidentment les eleccions són una bona eina,
però és més important encara l’associacionisme,
perquè està al nostre abast cada dia i no cada
quatre anys. Tot i que no ve molt al cas, voldria
dir que en aquest objectiu tots/es hi hem fra-
cassat una mica. Ni les associacions hem estat
a l’alçada de les circumstàncies (perquè no hem
pogut o no n’hem sabut) ni la política de les
diferents administracions (unes més que d’al-
tres) ha permès que això fos possible.

Carles Postico va ser membre del Secretariat
des del 1982 fins el 1984
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Entitats donades d’alta: 

Consell de la Joventut del Districte IV
(Dreta de l’Eixample i Casc Antic), Consell
de Joventut del Districte XI (Les Corts i
Esquerra de l’Eixample), Centre Joventut i
Societat (Actualment Fundació Francesc
Ferrer i Guàrdia), Escola Forca (Actualment
Fundació Escolta Josep Carol), Joves
Obrers de Barris i Ambients Cristians, Taula
de Joves Comtal (Actualment Secretariat
de Joves La Salle)

Les eleccions municipals

Els cartells, tot i que 
quan els tenies a les mans
eren prou cridaners, 
un cop enganxats al mig 
de tanta propaganda, 
eren totalment insuficients



1984
20 1 de gener: Es posen els primers contenidors

d’escombraries als carrers.

13 de gener: Neix un teatre municipal al Mercat de
les Flors. El mercat és traslladat a Mercabarna.

18 de gener: Es fa una nova divisió de la ciutat en
deu districtes.

Agost: S’inaugura el velòdrom d’Horta. S’hi
celebren els Campionats del Món de Ciclisme.

25 de setembre: És inaugurat el centre cívic de les
Cotxeres de Sants.

10 d’octubre: Can Golferics és adquirit per
l’Ajuntament a Núñez & Navarro, després d’anys de
reivindicació veïnal.

En el transcurs de l’any 1984 el
CJB engega un dels projectes
més importants de la seva

història: el Projecte Jove.

El Projecte Jove suposa, per a la
ciutat de Barcelona, un primer
gran esforç de col·laboració i té
com a objectius principals: definir
la política municipal adreçada a la
gent jove des de l’Ajuntament
democràtic i dissenyar un diagnòs-
tic dels i les joves de la ciutat de
Barcelona i unes actuacions que
responguin a les seves necessitats
i als seus problemes. Consisteix
bàsicament, pel que fa al CJB, a
portar la responsabilitat directa de
la consulta juvenil dels moviments
de la ciutat. Aquesta consulta de
la gent jove organitzada de la ciu-
tat fa arribar el CJB a les entitats
i l’apropa a les realitats juvenils
fins llavors llunyanes i poc cone-
gudes. També, és una gran ocasió
per fer arribar la veu del moviment
juvenil a la ciutat.

El Projecte Jove representa un
volum tan gran de feina que, en
molts moments, arriba a col·lap-
sar el treball del Secretariat. És per aquest motiu que el CJB s’esmerça perquè el Projecte Jove, més
que un objectiu en si mateix, constitueixi un marc de treball quotidià que atorgui especial impor-
tància a totes les propostes generades, ja sigui a través de jornades, encontres o en el dia a dia del
mateix Secretariat.

S’estableix una nova línia de treball que comporta les situacions següents:
• Aparició del butlletí Barna.
• Participació en les comissions ciutadanes creades especialment pel Projecte Jove.
• Assistència als plens del Projecte Jove.
• Elaboració d’un estudi sobre l’associacionisme juvenil.
• Creació de diverses comissions de treball.
• Formació d’un nou organigrama de l’Equip tècnic al CJB.
• Participació activa en totes les jornades municipals de política juvenil i seguiment del treball

institucional.

El Projecte Jove, aprovat finalment el juny de 1985, fou, sens dubte, una de les aportacions més
importants del CJB a la ciutat i, de retruc, del país a l’Any Internacional de la Joventut.

El Projecte Jove fou una de 
les aportacions més importants
del CJB a la ciutat i, de retruc, del
país a l’Any Internacional 
de la Joventut



El mes de juny de l’any passat va fer 20 anys que
el Consell Plenari aprovà per unanimitat el Pro-
jecte Jove de Barcelona. Era el primer intent que
es realitzava a l’Estat espanyol de promoure una
política integral de joventut que posava l’accent
en el protagonisme de la gent jove en el procés
d’inserció social i professional.

Vint anys després veiem com, d’una banda,
una bona part dels seus objectius s’han acon-
seguit. Per exemple, l’ampliació de l’ensenya-
ment obligatori fins als 16 anys o bé la
descentralització dels serveis de joventut als
districtes de la ciutat.

També es podria valorar com a positiva la conso-
lidació del CJB com a organisme més represen-
tatiu del món associatiu juvenil i interlocutor
privilegiat de l’Ajuntament.

D’altra banda, es podria assenyalar una certa
dilució de la política juvenil en el conjunt de
la ciutat, en fer-se realitat la multiplicitat d’a-
gents municipals (àrees, empreses i districtes)
fent programes amb incidència sobre la reali-
tat juvenil conjuminat amb una certa dificul-
tat pràctica de coordinació. Aquesta realitat
obligarà a liderar un procés de treball conjunt
a l’interior de les estructures municipals.

També cal ressaltar que la joventut barceloni-
na continua essent molt plural, amb realitats
molt diverses, i que costa trobar mecanismes
de diàleg i d’actuació amb els sectors que res-
ten al marge.

Crec, però, que amb la lògica del foment de la
participació i donant suport als compromisos del
Projecte Jove del 1985 i renovant-los, fent el
mateix amb la seva actualització del 90 i amb el
que s’està duent a terme actualment, se sabran
trobar noves propostes vàlides per al futur.

Enric Truñó va ser regidor de Joventut des
del 1979 fins al 1991
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Era el primer intent 
que es realitzava 
a l’Estat de promoure 
una política integral 
de joventut

Entitats donades d’alta: 

Associació de Joves Estudiants de Catalu-
nya, Associació de Joves Escriptors en
Llengua Catalana, Col·lectius de Joves
Comunistes de Catalunya (Actualment
Col·lectius de Joves Comunistes-Joventut
Comunista, PCC), Consell de la Joventut
del Districte V (Raval), Departament de la
Joventut Treballadora de la Unió General
de Treballadors (Actualment Avalot-Joves
de la UGT de Catalunya), Joventut Comu-
nista d’Espanya (Marxista-Leninista), Min-
yons Escoltes de Catalunya i Guies Sant
Jordi de Catalunya (S’anuncia la fusió
orgànica de les dues associacions), Secre-
taria de Joves de la Unió Local de Barce-
lona de Comissions Obreres (Actualment
Acció Jove-Joves de CCOO de Catalunya)

El Projecte Jove



1985
22 3 de febrer: Reobre el teatre Poliorama, amb el

retorn de l’actor i director Josep Maria Flotats.

15 d’abril: La línia IV del metro arriba a Badalona.

28 d’abril: Es crea un centre de barri a la Pau.

28 d’abril: Es crea el centre cívic L’Artesà, a Gràcia.

25 de maig: Es crea el nou centre cívic de La
Sedeta.

20 de juny: Té lloc una vaga general en defensa de
millors pensions.

21 de setembre: L’avinguda de Gaudí passa a ser
zona de vianants. És inaugurada la primera part del
parc de Sant Martí a la Verneda.

26 d’octubre: És inaugurat el parc de l’Espanya
Industrial, a Sants.

6 de novembre: El metro arriba a la Vall d’Hebron.

11 de desembre: Comença la campanya de
rehabilitació Barcelona, posa’t guapa. 

Coincidint amb el cinquè aniversari del CJB, és l’Any Internacional de la Joventut. S’inicia la Cam-
panya d’educació Participant també s’aprèn i s’aprova el Projecte Jove. Però l’any 1985 és també
l’any de les Jornades Joventut i mitjans de comunicació.

Quan els mitjans de comunicació parlen de la gent jove ho fan, generalment, per destacar les con-
ductes antagòniques que existeixen entre aquesta i la societat. Omplen pàgines parlant de les con-
seqüències d’aquests antagonismes (drogues, alcohol, violència, atur, etc.) però poques vegades
n’analitzen les causes i quasi mai es proposen mesures de prevenció.

És per tot això que el CJB es planteja la neces-
sitat d’iniciar un debat amb els diversos mit-
jans de comunicació. Es vol fer saber a tota la
societat que existeixen d’altres realitats juve-
nils força diferents a les que tothom coneix,
com per exemple, l’associacionisme. Així ma-
teix, cal que els problemes que afecten la gent
jove siguin tractats amb més serietat i profun-
ditat davant dels arguments sempre fàcils i
maniqueus d’alguns mitjans.

Les Jornades Joventut i mitjans de comunica-
ció van adreçades a joves i periodistes. L’es-
tructura és la següent:

• Incidència dels mitjans de comunicació
en la societat.

• Tractament de la gent jove en els mitjans
de comunicació.

• Com pot incidir la gent jove en els mit-
jans de comunicació.

Les Jornades permeten una major implicació
de les entitats juvenils en els mitjans de comu-
nicació, i suposen una obertura a la participa-
ció d’institucions novelles en el camp juvenil
com l’antiga Facultat de Ciències de la Infor-
mació de la UB i l’Associació de Premsa de Bar-
celona.

Certament, però, l’aportació més important d’a-
questes Jornades és la voluntat de crear l’A-
gència de premsa i informació juvenil Barna
Directa, que es constitueix definitivament en
el decurs de 1987, i que suposà un vehicle de
comunicació útil per al món juvenil barceloní.

Es vol fer saber a tota 
la societat que existeixen
d’altres realitats juvenils
diferents a les que 
tothom coneix



Al 1985 el CJB havia fet un important camí de
consolidació, era el seu cinquè aniversari i
davant seu tenia dos reptes importants: la rela-
ció de tu a tu amb l’Administració i la seva pre-
sència pública i amb ressò efectiu.

La relació de tu a tu amb l’Administració es va
anar establint al llarg del Projecte Jove. La
capacitat del CJB d’elaborar un discurs coherent
va sorprendre el mateix Ajuntament, que es va
trobar a les mans d’un/a company/a jove que
pensava per si mateix/a i amb el/la qual fins i
tot, en alguns casos, costava arribar a acords.

Però no podia ser l’Administració l’única que
s’assabentés del discurs del CJB. L’opinió públi-
ca havia de saber que la gent jove tenia un dis-
curs propi i elaborat, que era capaç de preparar
propostes per millorar el funcionament de la
societat i que, com a col·lectiu, tenia una veu
que s’havia d’escoltar. El gran mecanisme per
aconseguir aquest objectiu eren i són els mit-
jans de comunicació.

Malauradament, els mitjans de comunicació
són poc receptius als discursos normalitzats,
però tampoc les associacions juvenils no s’a-
deqüen de cap manera al contacte i exigències
dels mitjans. Analitzant aquest problema, un
dels primers passos que es van donar des del
CJB va ser posar en contacte els dos mons.

Rosa Alarcón va ser membre del Secretariat
des del 1984 fins al 1986 i presidenta del
1986 al 1988

23El CJB a la plaça pública

El CJB tenia dos reptes
importants davant seu: 
la relació de tu a tu 
amb l’Administració i 
la seva presència pública 
i amb ressò efectiu

Entitats donades d’alta: 

Escola Bruc, Institut Lambda (Actual-
ment Casal Lambda)



1986
24 6 de març: Chillida instal·la la seva escultura Topo

a la Plaça del Rei.

10 de maig: Posen el monument a Franco al Museu
Militar. Abans era a l’aire lliure, al mateix castell
de Montjuïc.

2 de juny: És inaugurat el reconstruït pavelló de
Mies van der Rohe a Montjuïc.

5 de juliol: S’inaugura la Via Júlia dels Nou Barris.

Setembre: Són inaugurades sis escoles, el nombre
més gran d’una sola vegada des del 1931.

17 d’octubre: Barcelona és designada seu olímpica
per al 1992.

20 d’octubre: El Goya torna a ser teatre.

8 de novembre: Queden inaugurats els parcs del
Clot i de la Pegaso. Es crea un nou centre cívic a la
Trinitat Vella.

6 de desembre: Es crea el centre cívic de Can Déu a
les Corts.

Després d’un any ple d’actes i cele-
bracions commemoratives del cin-
què Aniversari del CJB, el 1986

neix, novament, amb un pa sota el braç:
la Campanya de promoció de l’associa-
cionisme juvenil Associar-se és poder.

Ja fa sis anys des de la creació del CJB,
i sis anys també des que s’engegà la
Campanya Vine amb nosaltres, en la
qual es convidava la ciutadania a par-
ticipar i col·laborar en els entitats ju-
venils de barri i de ciutat. Ara, però, es
planteja novament el tema amb més
força. Es vol contribuir a la consolida-
ció i ampliació del moviment juvenil a
dos nivells: l’àmbit de la ciutat i el de
districtes, potenciant els processos de
participació i coordinació entre les
diverses entitats.

La imatge de la Campanya és jove,
dinàmica i impactant, defineix perfec-
tament què és l’associacionisme juve-
nil i fa diana en l’ànima juvenil perquè
“Associar-se és: Poder imaginar, Poder
decidir, Poder divertir-se, Poder parti-
cipar, Poder opinar, Poder compartir”.

Pel que fa a la Campanya en l’àmbit de
la ciutat, les iniciatives s’adrecen cap
a la recopilació del material ja existent
del CJB sobre les entitats i d’altres
temes, per tal de donar-lo a conèixer fent-ne una generosa difusió, ampliant la seva presència públi-
ca. Aquests materials són els següents: una publicació de ciutat, un tríptic explicatiu del CJB, un vídeo
editat conjuntament amb el CNJC, plafons informatius del CJB i les entitats i un gabinet de premsa.

Quant a la Campanya en l’àmbit de districte, les iniciatives es fixen a donar suport a la Campanya de
dinamització de barris i districtes i, per tant, a potenciar la participació de la gent jove als distric-
tes i la coordinació de les entitats. Es realitzen unes guies de les entitats juvenils i s’organitzen les
mostres juvenils als districtes. Aquestes mostres estan plantejades com a fires d’associacionisme i
pretenen la difusió de les entitats i la consolidació de les seves relacions amb el districte.

Tot i que es designa un responsable de la Campanya, l’esforç organitzatiu és tan gran que queda res-
tringida la possibilitat de realitzar d’altres activitats. Però l’esforç i dedicació paguen la pena atès
que la Campanya ha estat un procés de participació molt actiu, que ha generat noves iniciatives, i
assenyalant les línies bàsiques de quin és el destí de l’associacionisme juvenil a Barcelona.

Ja fa sis anys des de la creació
del CJB, i sis anys també 
des que s’engegà la Campanya 
Vine amb nosaltres
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D’aquell període recordo el treball en equip, amb
molta marxa, en un ambient obert, creatiu i
alhora molt racional. El lema i la concepció de
la Campanya Associar-se és poder reflectien bé
la vivència d’un grup ampli de gent que compre-
nia el Secretariat, els representants de les enti-
tats i altres persones que des de fora del CJB
donaven suport a la nostra feina.

Jo vaig viure, i crec que va ser una vivència
compartida, la sensació de poder, en l’accep-
ció de sentir-me i ser capaç “d’imaginar, de
divertir-me, de participar, de compartir, de
decidir”, com dèiem a la Campanya. En aque-
lla època vaig adquirir un sentiment que mai
no he abandonat respecte a la meva comuni-
tat, un sentiment d’estima i de responsabili-
tat. Vaig aprendre que la meva acció individual
era important, malgrat que no fos sempre
materialment efectiva. Jo crec que això és la
mena de coses que les persones aprenem en la
pràctica de l’associacionisme democràtic i en
la pràctica activa de la ciutadania.

Des del CJB es llança aquesta Campanya l’any
1986, just després de l’Any Internacional de la
Joventut i d’haver participat activament en el
Projecte Jove, que aporta una nova concepció
integral, interdepartamental i participativa en
les polítiques de joventut. És un període molt
actiu en les polítiques de joventut, i el CJB en
surt reforçat a partir d’una bona dinàmica de
col·laboració crítica amb l’Ajuntament. Per
això decidim donar continuïtat a aquesta acti-

vitat promovent una Campanya de promoció de
l’associacionisme juvenil als districtes de la
ciutat, en el context de la descentralització
municipal dels serveis de joventut que es pro-
dueix aquell mateix any. Amb la Campanya fem
una mostra i una guia d’entitats juvenils a cada
districte, en un moment en què això no és gens
freqüent, i intentem contribuir a assentar les
bases per a una relació més fructífera entre les
entitats juvenils i els districtes, que llavors
assumien el desenvolupament de les polítiques
de joventut en el seu territori.

La meva impressió general és que en aquells
anys, des de les entitats i institucions que tre-
ballen en joventut, s’aporten propostes interes-
sants que han servit posteriorment en d’altres
espais associatius i de la política social.

Anna Escobedo va ser membre del Secreta-
riat el 1983 i presidenta del 1984 al 1986

Entitats donades d’alta: 

Entesa de Joves Nacionalistes d’Esquer-
ra (Posteriorment Joves amb Iniciativa),
Federació de Centres Juvenils Don Bosco
de Catalunya, Federació Nacional d’Estu-
diants de Catalunya, Joventut Comunista
Revolucionària

Associar-se és poder

El 1986 és un període 
molt actiu en les polítiques
de joventut, i el CJB
en surt reforçat a partir
d’una bona dinàmica 
de col·laboració crítica
amb l’Ajuntament



1987
26 5 de gener: Té lloc la inauguració del Moll de la

Fusta.

14 de març: Reapareix el Diari de Barcelona, ara en
català.

2 de maig: És inaugurat el parc de la Creueta del
Coll, de Martorell, Bohigas i Mackay, amb
l’escultura Elogi de l’Aigua, d’Eduardo Chillida.

19 de juny: Vint persones moren en un atemptat
d’ETA a l’Hipercor.

30 de juny: El Club Mediterrani, de natació,
s’instal·la a l’antiga fàbrica de Serra i Batet, a
Sants.

15 de juliol: Obre el nou Zeleste, al Poblenou.

3 d’agost: Comencen els enderrocs per aixecar la
futura Vila Olímpica.

Tot i que l’any 1986 és l’Any Internacional de la Pau, atès que el CJB disposa de pocs recursos
econòmics i humans en l’explosió de la Campanya Associar-se és poder, decideix commemorar-
lo aquest any, quan pot disposar altre cop de tot el seu potencial.

Així doncs, com que la Pau és un desig
no d’un any, sinó del dia a dia de tots
els anys, el CJB organitza les Jornades
Iniciatives per la pau i la cooperació,
creant-se una comissió organitzadora
a partir de l’àmbit de Pau i Cooperació.

Les Jornades volen ser un punt de con-
tacte i un inici del treball en comú entre
les entitats juvenils i les entitats espe-
cialitzades en el treball per la pau i la
cooperació. S’estructuren en tres àmbits:

• Conferència i taules rodones per
situar el tema de les Jornades.
• Presentació d’experiències i vies
de col·laboració amb les entitats
que treballen per la pau.
• Recopilació d’experiències en el
món juvenil i les possibles vies
d’acció.

Conjuntament amb les Jornades, es des-
envolupen d’altres iniciatives com la
presentació de l’ABC de la Cooperació,
editat per l’Ajuntament de Barcelona
amb la col·laboració del Centre d’Infor-
mació i Documentació Internacionals a
Barcelona (CIDOB) i el CJB, una expo-
sició de cartells, materials i llibres de
les entitats participants, i la publicació
d’un número monogràfic sobre pau de
la revista Barna Monogràfic.

Les Jornades Iniciatives per la Pau i la
Cooperació no volen ser una fita en si
mateixes, sinó l’inici d’un procés de
sensibilització i treball per la Pau en
els diferents àmbits del món juvenil.

Les Jornades no volen ser 
una fita en si mateixes, 
sinó l’inici d’un procés de
sensibilització i treball 
per la Pau en els diferents
àmbits del món juvenil



Quan la JOC-JOBAC em va demanar de partici-
par en el Secretariat del Consell de la Joven-
tut de Barcelona no sospitava, ni de bon tros,
tot allò que vaig poder arribar a fer. Si el pri-
mer contacte amb el CJB va ser una assemblea,
al poc temps ja començava a treballar a l’equip
del Secretariat amb una barreja d’inseguretats
i d’il·lusions.

Els/les companys/es més veterans/es em van
familiaritzar de seguida amb la finalitat, estil
i activitats del CJB. Per descomptat, la feina
era molta, però també eren moltes les ganes
d’aportar tot allò que havia après al meu movi-
ment sobre la realitat del treball i atur del
jovent. Si el CJB havia aconseguit fites impor-
tants en la participació dels joves barcelonins
en el lleure i la cultura, era hora que totes les
entitats s’acostessin al món laboral i la reali-
tat de l’ocupació juvenil.

El balanç del meu pas pel CJB està al meu
favor: he rebut més del que he donat. Abans
d’entrar al Secretariat m’havia dedicat al tre-
ball intern al meu moviment. Al CJB vaig tenir
la valuosa oportunitat de conèixer i participar
amb joves d’altres associacions en debats i
activitats on les dificultats i les satisfaccions
es barrejaven, però sempre amb petits passos
endavant. Una plataforma pluralista de col·la-
boració juvenil com el CJB em va fer descobrir

persones i grups diferents però amb els quals
podia compartir idees, hores de treball i oca-
sions de festa.

Vint-i-cinc anys després de la seva fundació,
el Consell de la Joventut de Barcelona és avui
més útil i necessari que mai: els i les joves de
la ciutat poden canviar amb el pas del temps,
però han de fer dels seus moviments i entitats
eines per viure-la millor. Desitjo que el CJB
pugui fer créixer la participació de tots i totes
en aquesta tasca: per molts anys!

Manuel J. Quero va ser membre del Secreta-
riat des del 1985 fins al 1989

27

Entitats donades d’alta: 

Associació de Premsa Juvenil, Joves In-
dependentistes, Joventut Europea Fede-
ralista, Món-3

Gràcies, CJB

Al CJB vaig tenir
l’oportunitat de conèixer 
i participar amb joves
d’altres associacions en
debats i activitats on les
dificultats es barrejaven,
però sempre amb petits
passos endavant



1988
28 21 de febrer: L’antic hotel Elèctric esdevé centre

cívic de les Planes.

14 de març: Cobi, obra del dissenyador valencià
Xavier Mariscal, és escollit mascota olímpica.

18 d’abril: S’inicien les obres del túnel de
Vallvidrera.

22 de juliol: El cantant Josep Carreras actua davant
de 155.000 persones després de vèncer la
leucèmia.

9 de setembre: Desapareix la Corporació
Metropolitana de Barcelona per llei aprovada al
Parlament de Catalunya.

10 de setembre: Es fa un concert al Camp Nou pels
Drets Humans amb Sting, Bruce Springsteen i Peter
Gabriel.

16 de setembre: El Sot del Migdia, a Montjuïc, és
inaugurat per a grans concerts aprofitant la Festa
de Treball.

26 de setembre: És obert al públic el Parc de
l’Estació del Nord amb dues escultures de Beverly
Pepper.

14 de desembre: Una vaga general ho paralitza tot,
incloent-hi el transport públic.

Tres anys després de l’aprovació del
Projecte Jove, els canvis produïts
en els serveis municipals i en els

moviments juvenils són significatius.
Des del CJB es treballa per objectivar
l’opinió entorn de la política de joven-
tut de l’Ajuntament, que evoluciona i
creix constantment.

L’evolució i el creixement també són propis dels moviments juvenils de la ciutat, amb l’increment en
el nombre d’associats i associades i l’aparició de nous serveis i entitats especialitzades que ocupen
espais fins ara deserts.

Davant d’aquesta situació de canvi constant el CJB, com a plataforma d’entitats sensible als nous
reptes, proposa noves línies de creixement i de presència a la ciutat. Així neix la idea de Debat Juve-
nil, iniciativa autònoma i específica del CJB.

El Debat Juvenil té com a objectius:
• Fer arribar la veu de la gent jove a les administracions i la societat.
• Impulsar un procés de discussió i proposta que doni resposta als reptes que la gent jove i les

entitats han d’afrontar.
• Avançar en el treball amb l’Ajuntament de Barcelona per aconseguir una autèntica política muni-

cipal de joventut.
• El CJB ha d’actuar com a agent social amb incidència en la vida ciutadana i com a portaveu de

la gent jove i les entitats.

El Debat Juvenil s’articula a partir de dos eixos fonamentals: la consulta juvenil als moviments de
ciutat i el Programa de Descentralització en barris i districtes.

Paral·lelament, el CJB organitza el Fòrum de Cultura Juvenil dins el marc de la Biennal. Conjunta-
ment amb CNJC convoca les II Jornades sobre Premsa i Joventut, a la vegada que participa a les Pro-
postes III.

Tots aquests actes conflueixen en un procés de debat sobre la realitat que viu la gent jove i, en
aquest sentit, es realitza una gran festa final. En la festa, celebrada el 7 de maig al parc de la Ciu-
tadella, “Fins l’últim mico té la paraula”. S’hi presenta la Carta dels Joves de Barcelona, on es des-
taquen les propostes més importants respecte del moviment juvenil a la ciutat, que, a mitjà termini,
ha d’esdevenir el decàleg del CJB.

El Debat Juvenil s’articula
a partir de dos eixos: 
la consulta juvenil i el Programa
de Descentralització en 
barris i districtes



Des del CJB es treballa per 

objectivar l’opinió entorn la
política de joventut de
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Vaig ser membre del Secretariat des de finals
del 1986 fins al 1989, com a representant de
l’Associació de Joves Estudiants de Catalunya.
L’any 1988 va ser l’any més productiu de tots
els que hi vaig ser. Tot el CJB va viure la inten-
sitat del Debat Juvenil: les reunions, l’elabo-
ració de propostes… i la festa de cloenda del
parc de la Ciutadella.

Gran part de les meves funcions consistien a
dinamitzar l’àmbit d’ensenyament. Després de
les mobilitzacions del curs 86-87, totes les
associacions d’estudiants havien entrat en una
nova fase de consolidació dels respectius pro-
jectes associatius. Aquesta nova fase de refle-
xió i treball organitzatiu de les entitats
estudiantils estava present a les reunions de
l’àmbit, que a la vegada s’anava ampliant amb
les incorporacions al CJB. Una vegada més,
vàrem col·laborar amb el CNJC en la Campanya
Participant també s’aprèn.

En el terreny més personal, no puc resistir-me
a comentar que la presidenta, Rosa Alarcón, es
caracteritzava pels llargs secretariats, i una
clara vocació pròpia i aliena per l’escriptura de
les memòries, plans de treball, documents de
discussió i fins i tot informes crítics. He de
reconèixer que gràcies a aquest fet domino
actualment la tècnica d’elaboració de docu-
ments diversos.

Per cert, poca gent ha compartit una relació de
parentesc tan estreta dins del Secretariat com
la que m’unia amb Francesc Gil. En aquell
moment em va semblar molt emprenyador (tots
els germans ho són), però ara és un dels records
més simpàtics de la meva estada al CJB.

Adela Gil va ser membre del Secretariat
des del 1986 fins al 1989

Entitats donades d’alta: 

Advocats Joves, Associació Internacional
Joventut IDENTE, Consell de la Joventut de
l’Eixample, Consell de la Joventut de Ciu-
tat Vella, Consell de la Joventut d’Horta-
Guinardó, Departament de la Joventut de
la USO (Actualment Joventuts de la USOC),
Joventuts del CDS, Lliga per a la Defensa
del Patrimoni Natural (DEPANA)

L’any 1988 va ser l’any 
més productiu de tots 
els que hi vaig ser. Tot el
CJB va viure la intensitat
del Debat Juvenil 

Participant també s’aprèn



1989
30 21 de gener: Obre Can Golferics com a centre

cultural.

17 d’abril: Es crea un nou centre cívic al Bon
Pastor.

27 de maig: Mariscal dissenya una gamba com a
reclam d’un bar al Moll de la Fusta.

31 de maig: 141 anys després, deixa de passar pel
Poblenou i el Besòs el tren de la costa.

16 de juny: És reinaugurat el Tibidabo amb noves
atraccions.

6 de juliol: Són enderrocades les darreres barraques
al Camp de la Bóta i la Perona.

8 de setembre: És inaugurat, enmig de fortes
pluges, el nou Estadi de Montjuïc, amb motiu del
Campionat del Món d’Atletisme.

10 de setembre: És inaugurat el nou Fossar de les
Moreres.

2 d’octubre: Obre les portes el Palau de la Música,
reformat.

17 d’octubre: Es posa la primera pedra de la Vila
Olímpica.

15 de novembre: L’aigua deixa de rajar de les fonts
a causa de la sequera.

25 de novembre: 35.000 persones es manifesten
contra la central nuclear de Vandellòs.

Des de l’any 1979, l’Ajunta-
ment de Barcelona organit-
za activitats d’estiu per a

infants i joves, iniciant així el seu
Programa de Vacances. En un pri-
mer moment totes les activitats
que constitueixen el Programa
són gestionades pel mateix Ajun-
tament, però a partir de 1984 s’a-
dopta una nova modalitat que
permet a les entitats organitzar
directament algunes activitats.
L’any 1988, el 80% de les activi-
tats d’estiu ja són controlades per
les entitats que les proposen.
Però no és fins el 1989 que el CJB
realitza una tasca destacada pel
que fa a infraestructura i recursos
humans.

És el primer any que el CJB coor-
dina totes les entitats col·labora-
dores i les activitats realitzades,
oferint el seu local com a punt de
connexió i trobada. 

Les activitats de vacances són un
vehicle important de comunicació
i relació i suposen escoles de par-
ticipació activa en un context
social plural i normalitzador dels
diversos sectors de població sus-
ceptibles de dur-les a terme. Així, doncs, aquestes activitats han d’assegurar:

• Una funció social, garantint la participació equilibrada entre la població “normalitzada” i la
població més mancada, ja sigui per deficiències econòmiques, socials i/o problemàtiques espe-
cífiques.

• Una qualitat de continguts, activitats, infraestructura i metodologies pedagògiques actualit-
zades que vetllin per la integritat tant física com psíquica del ciutadà, el respecte a la seva
intimitat, la seva seguretat i l’adequació als seus interessos i realitats.

El Programa de Vacances per al 1989 inclou una oferta molt variada d’activitats, totes elles adreça-
des a fer del temps lliure d’infants i joves un temps de convivència, realitzant activitats formatives
que, des d’un punt de vista lúdic, creatiu i cultural, assegurin que un gran nombre de ciutadans i
ciutadanes visquin diferents experiències, tot afavorint el desenvolupament integral, facilitant la
inserció social i possibilitant la formació ocupacional i organització futura del temps lliure.

És el primer any que el CJB
coordina totes les entitats
col·laboradores i les activitats
realitzades del Programa 
de Vacances
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Després de tants anys es fa difícil recordar què
fèiem al CJB l’any 1989. El primer record és el
dels dimecres interminables, el de les reunions
quasi setmanals de Secretariat. Suposo que no
sóc l’únic que les recorda, però no per la seva
durada, sinó perquè tampoc ho passàvem tan
malament. Vaig tenir la sort de ser membre de
dos secretariats on existia una alta cohesió,
que traduíem en múltiples iniciatives i projec-
tes. No en teníem prou amb la reunió setma-
nal, a part de les reunions d’àrea, amb d’altres
consells, amb les comissions de treball, que a
sobre vam decidir de realitzar dues trobades de
cap de setmana cada any.

Repassant l’informe de gestió trobem els pro-
grames de districtes, els programes de coopera-
ció internacional juvenil, l’agència Barna Directa
i les seves publicacions, l’inici dels programes
de la prestació social substitutòria (PSS), la
col·laboració amb la campanya de vacances
municipal... L’esquema dels informes es repetia
cada any, però el tipus d’activitat evolucionava.
Es demostrava una continuïtat entre els dife-
rents secretariats que acomplien un ritu d’ini-
ciació i integració mitjançant la fórmula dels
relleus parcials a les assemblees de desembre.

L’any 1989 va ser el primer que el CJB s’enca-
rregà de la coordinació de part del Programa
de Vacances municipals. Les entitats del CJB

sempre havien manifestat el seu recel envers
un Programa que apareixia com una competèn-
cia directa a les activitats que adreçaven a
infants i joves de la ciutat. De mica en mica,
l’Àrea de Joventut va anar canviant els seus
criteris i cedí una part del “paquet” a les enti-
tats de lleure. En una primera etapa les tandes
continuaven sota la supervisió municipal, i les
entitats s’encarregaven del contingut pedagò-
gic i la selecció dels monitors i de les monito-
res. L’experiència va ser positiva i ambdues
parts sentien prou confiança per augmentar el
grau de responsabilitat de les entitats. Van
aparèixer així les anomenades tandes de “Tipus
B”, aquelles que eren totalment organitzades
per nosaltres. El mateix CJB i Àrea iniciaren el
debat sobre el model de vacances per als anys
següents.

El volum dels programes de vacances era
important, però també ho eren la multiplicitat
d’aspectes tècnics que calia assegurar. Aques-
ta va ser una de les raons que ens portaren, de
comú acord amb l’Àrea, a coordinar des del CJB
les activitats de totes les entitats.

Aconseguírem així un doble objectiu. D’una
banda es posaven a disposició de les entitats
diferents recursos dels quals per si soles no
podien disposar. D’altra banda es facilità a
noves entitats la participació en la campanya.

Després, al llarg de l’estiu, la cooperació entre
les entitats va ser fonamental. Es realitzaven
visites conjuntes, se cedien recursos, es pres-
tava ajuda en la resolució dels problemes. Va
ser un bon exemple d’un dels projectes inicials
del CJB: la cooperació interassociativa i la coo-
peració amb l’Administració.

Albert de Gregorio va ser membre del Secre-
tariat des del 1986 fins al 1988 i president
des del 1989 fins al 1990 

Entitats donades d’alta: 

Associació Catalana d’Estudiants (Ac-
tualment Associació d’Estudiants Pro-
gressistes), Associació d’Objectors de
Consciència (Actualment Moviment per
la Pau), Coordinadora d’Estudiants, Asso-
ciació d’Estats Generals d’Estudiants
d’Europa, Arqueojove, Escola d’Educadors
en el Lleure Urgell, Escola d’Iniciació a
l’Excursionisme i a l’Educació Ambiental,
Germanor Escolta de Catalunya (Actual-
ment Acció Escolta de Catalunya), Joves
pel Socialisme, Sindicato de Estudiantes

El Programa de Vacances

L’Àrea de Joventut 
va anar canviant els 
seus criteris i va cedir 
una part del “paquet” 
a les entitats de lleure



1990
32 13 de gener: És inaugurat el centre cívic del

Carmel.

10 de febrer: Obren al trànsit els primers 2,7
quilòmetres de la ronda del Litoral.

18 de febrer: S’inauguren els nous jardins de la
Indústria, al barri de la Sagrada Família.

Març: Trinitat Vella és el primer barri que
experimenta la selecció d’escombraries.

26 de març: S’inaugura el primer tram de la nova
rambla de Prim.

Juny: És enderrocat un edifici de Rubió i Tudurí a
la plaça d’Espanya per aixecar-hi un hotel, el
Plaza.

21 de setembre: S’enllesteix la construcció del
Palau de Sant Jordi, d’Arata Isozaki, a Montjuïc.

18 d’octubre: Mor el músic Gato Pérez.

23 d’octubre: Neix el diari El Observador.

7 de novembre: Enderroquen les barraques de
Francisco Alegre, al Carmel.

10 de novembre: Cau una casa per una nova
malaltia de la construcció, l’aluminosi, al Turó de
la Peira. Hi mor una dona.

29 de desembre: És inaugurat el tram de Nou Barris
de la ronda de Dalt.

Dos anys enrere s’endegava el Projecte de Coope-
ració Internacional Juvenil a iniciativa del Con-
sell de la Joventut de Barcelona, el CIDOB i

l’Ajuntament de Barcelona, amb el suport de la Secre-
taría de Estado para la Cooperación. L’objectiu bàsic del
Projecte és promoure i donar suport a aquelles inicia-
tives de solidaritat i cooperació que sorgeixin de les
inquietuds i interessos de la gent jove.

Aquest Projecte és fruit de la conjunció de diversos ele-
ments: per una banda, la realització de les Jornades de
Pau i Cooperació Internacional durant l’any 1987; per
l’altra, la redacció de l’ABC de la Cooperació fet pel
CIDOB amb la col·laboració de l’Ajuntament de Barce-
lona i, en darrer terme, el compromís pres per Enric
Truñó i l’Àrea de Joventut que dirigia en qüestions de
cooperació.

En el seu primer any de funcionament, el Projecte des-
envolupa dues activitats centrals: el Servei d’Informa-
ció i Assessorament sobre Cooperació Internacional i la
Campanya del 0,7%. Per tal d’assegurar la continuïtat
en aquesta línia, en el decurs de l’any 1990, s’inicien
dues campanyes de forma simultània amb la intenció
d’esperonar les entitats, s’editen dos tríptics i es visi-
ten cadascuna de les entitats desplegant tota la infor-
mació necessària.

El nom de les campanyes és: Achupallas i 0,7%. Per al
desplegament de les campanyes es contracta una per-
sona que es dedica a visitar i coordinar les entitats del
CJB que estan interessades a informar-se’n i/o col·labo-
rar-hi, tant econòmicament com participativa.

En el marc d’aquest Projecte es realitzen les publica-
cions següents:

• ABC Educar per la pau a l’escola, educació pel
desenvolupament.

• ABC Cooperació Internacional Juvenil, reedició
modificada i ampliada.

El Projecte de Cooperació Internacional Juvenil conti-
nua prorrogant-se any rere any, amb noves iniciatives i
activitats. 

L’objectiu del projecte
de Cooperació
Internacional Juvenil 
és promoure aquells
iniciatives de solidaritat
de la gent jove



El Projecte de Cooperació Internacional va sor-
gir l’any 1988 fruit de l’acord, i regulat per
conveni, entre el Consell de la Joventut de Bar-
celona, el CIDOB i l’Ajuntament de Barcelona,
amb la col·laboració de la Secretaría de Esta-
do para la Cooperación, amb l’objectiu princi-
pal de facilitar mitjans i recursos que servissin
d’estímul a la gent jove per a la cooperació
internacional i la solidaritat activa, mitjançant
l’edició de publicacions informatives, l’existèn-
cia d’un servei d’assessorament i d’informació
per a joves, el suport a campanyes de sensibi-
lització cívica en el món escolar i juvenil, i la

realització d’intercanvis. També es donà suport
a les iniciatives de solidaritat i cooperació sor-
gides de les inquietuds i els interessos de la
gent jove.

L’edició de l’ABC de la Cooperació Internacio-
nal Juvenil, reeditat en dues ocasions i publi-
cat també en castellà per la Secretaría de
Estado, es va plantejar com a eina pràctica
d’informació i d’orientació.

L’obertura, el 3 de novembre de 1988, de l’a-
nomenat Punt d’Informació dins de l’àmbit
d’assessorament del Centre d’Informació i
Assessorament per a Joves (CIAJ), va servir per
establir un canal de comunicació permanent
amb les organitzacions no governamentals pel
desenvolupament (ONGD) de la ciutat i amb la
informació especialitzada procedent del CIDOB.
A més, va esdevenir un punt de connexió entre
les ONGD i les entitats juvenils de Barcelona.

El Projecte donà suport a la campanya impul-
sada fonamentalment pel CJB i adreçada al
moviment associatiu juvenil, a les entitats i

federacions, a les associacions i centres juve-
nils, per tal que aportessin un 0,7% del seu
pressupost a les activitats de cooperació i soli-
daritat internacional, a projectes de coopera-
ció propis de les entitats juvenils, a projectes
de les ONGD o a una activitat del Projecte de
Cooperació Internacional Juvenil.

La celebració de tres intercanvis amb joves
xilens/es (anys 1988, 1989 i 1990) i un amb
salvadorencs/ques va donar com a resultat
força positiu dos projectes: un d’un centre d’e-
ducació infantil i l’altre d’un centre per a la
capacitació de dones joves.

La precarietat econòmica del Projecte va con-
duir a una transformació tant en els objectius
com en l’àmbit d’educació; però va ser una
contribució positiva a l’esforç general de tre-
ballar per difondre la solidaritat en totes les
seves manifestacions.

Josep Rivera, director de 
la Fundació CIDOB
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Entitats donades d’alta: 

Associació Cultural Universitària Goliar-
dos, L’Eix Violeta, Federación de Casas
Regionales y Provinciales, Joventut Obre-
ra i Cristiana Nacional de Catalunya i les
Illes, Organització Catalana d’Estudiants
Universitaris

Promovent la cooperació

El Projecte va sorgir 
fruit de l’acord i regulat
per conveni entre 
el Consell de Joventut de
Barcelona, el CIDOB i
l’Ajuntament de Barcelona



1991
34 29 de gener: És inaugurat el nou aeroport

dissenyat per Ricardo Bofill.

1 de març: Comença a funcionar el Nitbus, línia
privada d’autobusos.

16 d’abril: Comença l’enderroc dels xiringuitos de
la Barceloneta.

4 de maig: Obre les portes el centre cívic de Can
Felipa, al Poblenou.

5 de juliol: Pasqual Maragall és reelegit alcalde de
Barcelona.

27 d’agost: Entra en funcionament el túnel de
Vallvidrera.

Setembre: La Diagonal estrena carril bici.

22 de setembre: És obert al públic el Port Olímpic.

2 d’octubre: Mor l’escriptora Maria Aurèlia
Capmany.

4 d’octubre: El Pati Llimona reobre com a centre
cívic.

22 d’octubre: Obre a la Rambla la Universitat
Pompeu Fabra, creada el 1990.

10 de novembre: Mor l’escriptora Montserrat Roig.

12 de novembre: Comencen a circular els primers
autobusos pensats per a minusvàlids.

19 de novembre: La torre de Collserola, de Norman
Foster, arriba als 268 metres d’alçada.

20 de desembre: S’enllesteix la construcció de la
nova torre de la Telefònica, obra de Santiago
Calatrava, a l’Anella Olímpica de Montjuïc.

25 de desembre: La Plaça de Catalunya acull el
monument a Macià, de Josep M. Subirachs.

Durant l’any 1990, el Consell Nacional de la Joventut de Catalunya signa el conveni com a cen-
tre col·laborador de l’Oficina para la Prestación Social de Objetores de Consciencia (OPSOC).
El CJB, com la majoria d’entitats, dóna suport a aquesta postura, i presenta set projectes de

prestació social.

A partir de la reflexió realitzada en la XXII AGO
entorn de la importància d’aquest tema, es deci-
deix tirar endavant el projecte de crear l’Oficina
d’Informació de l’Objecció de Consciència i el
Servei Militar, per tal de fer arribar al major
nombre possible de joves l’assessorament docu-
mental i jurídic sobre el servei militar i l’objec-
ció de consciència, gràcies a la signatura d’un
conveni amb l’Ajuntament de Barcelona.

Es contracta una persona per portar l’Oficina i
s’elabora, juntament amb el CIAJ, una guia de
programes de Prestació Social a la ciutat de
Barcelona. S’editen també tríptics i cartells
informatius de l’Oficina.

L’Oficina s’inaugura l’1 de setembre de 1991, i
durant tot el període de funcionament rep un
gran nombre de sol·licituds d’informació, tant
a través de visites personals a l’Oficina com a
través de consultes telefòniques, per fax i carta.

La tipologia de les consultes és la següent:
• Procediment per fer-se objector.
• Assessorament sobre exclusions per cau-

sa mèdica.
• Tramesa d’informes de diferents entitats

sobre l’objecció de consciència i el ser-
vei militar.

• Aspectes sobre la nova legislació militar.

Es realitza una estadística de les persones que
van a informar-se i de les matèries sobre les
quals volen assessorament a través d’un full que
omple l’interessat, directament, amb totes les
dades personals i el tipus de consulta que fa.

Es pot dir que l’Oficina funciona al cent per
cent, i resulta un servei molt profitós i amb
una gran acollida. Malauradament haurà de
tancar les portes durant la crisi que patirà el
CJB l’any 1993.

L’Oficina s’inaugura 
l’1 de setembre de 1991, 
i durant tot el període 
de funcionament 
rep un gran nombre de
sol·licituds d’informació
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Després dels diferents debats al si del CJB
sobre el posicionament que calia tenir al vol-
tant de l’objecció de consciència i sobre la
prestació social substitutòria es va plantejar
una necessitat: calia donar respostes al gran
nombre de joves que, en els darrers temps, es
plantejaven d’altres opcions al servei militar.

La creació de l’oficina d’informació va ser, des
del primer moment, un gran èxit. Amb no gai-
res mitjans i molta dosi de bona voluntat es
va aconseguir que tots els joves aclarissin les
seves idees a aquest respecte, tot orientant-
los en el camí que cadascun d’ells escollia
que, bé m’està dir-ho, va ser majoritàriament
l’objecció de consciència.

I el que havia nascut com una senzilla Ofici-
na d’Informació va anar creixent, no en espai
físic o en nombre de mitjans esmerçats, sinó
quant a la tipologia de demandes que es feien
i que calia resoldre. La majoria de demandes

d’informació es basaven principalment en el
procediment de fer-se objector, però també
arribaven sol·licituds més concretes sobre
aspectes jurídics i legals. Tot això va fer que,
en alguns moments, es convertís en assesso-
ria, suport psicològic i confessionari d’alguns
casos força curiosos que es van anar succeint
en el temps.

Ara bé, cal ressaltar que, per tirar endavant
un projecte com aquest, es va donar la con-
juntura correcta: un Secretariat sensible al
tema, una oficina tècnica que es va abocar en
el projecte, una subvenció municipal i una
persona que ho sabés aglutinar tot, donar-hi
forma i fer-ho atractiu i interessant: Agustí
Ballester, que va ser, des del principi fins al
final, ànima i cos de l’Oficina d’Informació de
l’Objecció de Consciència i el Servei Militar.

Pep Sans va ser secretari tècnic del CJB
des del 1990 fins al 1991 

Entitats donades d’alta: 

Ateneu Popular l’Estel, Grup de Joves de
la Coordinadora d’Iniciatives Gais – Les-
bianes (Actualment Grup Jove de Gais i
Lesbianes de Catalunya), Secretariat de
Joves La Salle

La majoria de 
demandes d’informació 
es basaven principalment
en el procediment 
de fer-se objector

Respostes a l’objecció de consciència i al servei militar



1992
36 18 de febrer: Obre, renovada, la plaça de les

Glòries. 

6 de març: Es reinaugura el cinema Pere IV al barri
del Besòs.

13 de març: Comencen a desmuntar els dipòsits de
gas d’Horta, coneguts com els collons de Porcioles.

2 d’abril: Queda inaugurada la zona olímpica de la
Vall d’Hebron.

24 d’abril: Les rondes del Litoral i de Dalt entren el
ple funcionament. El 16 de maig es farà el nus de
la Trinitat.

25 d’abril: Reobre el frontó Colón a la Rambla.

19 de juliol: És inaugurat a la Vall d’Hebron el
Pavelló de la República.

25 de juliol: Són inaugurats els Jocs Olímpics, que
duraran fins el 9 d’agost.

3 de setembre: Comencen els Jocs Paralímpics.

20 de setembre: En l’edifici de l’antiga editorial
Bruguera s’inaugura el centre cívic del Coll.

29 de novembre: 10.000 persones es manifesten a
Barcelona contra el racisme, a causa de l’assassinat
d’una dominicana a Aravaca.

El 8 d’octubre de 1991 se signa el
conveni de col·laboració entre el
COOB’92 i el CJB. Aquest conveni de

col·laboració, tal com preveu la Carta
Olímpica, comporta l’organització del
Camp Internacional de la Joventut (CIJ),
entre els dies 23 de juliol i el 10 d’agost
de 1992 al Col·legi de Sant Ignasi dels
jesuïtes. Hi són convidats quatre-cents/es
cinquanta joves de països membres del
moviment olímpic i, a més a més, cent
joves de l’Estat espanyol.

En la XXIII AGO del CJB celebrada el dia
29 de juny de 1991 s’acordà, entre d’altres
coses, col·laborar activament en l’organit-
zació del CIJ i dels intercanvis culturals i
esportius entre els moviments juvenils
locals i joves del CIJ, sempre des del
bagatge i l’experiència del CJB.

Entre els objectius principals del CIJ des-
taquen els següents:

• Oferir als i les joves participants un
espai d’intercanvi cultural i espor-
tiu que potenciï el coneixement i
respecte entre diverses cultures.

• Donar a conèixer Barcelona i Cata-
lunya, tant en els seus aspectes
turístics com en els socials, i espe-
cialment en tot el que fa referència
a la realitat juvenil.

Des d’un primer moment es creen les comissions organitzadores, formades cadascuna d’elles per repre-
sentants del COOB´92 i del CJB, sota la direcció i responsabilitat de persones designades pel COOB’92.
Aquestes comissions són les següents: Fòrum, Trobada a Montserrat, Joc de Ciutat i Acte Esportiu Obert.

El programa d’activitats del CIJ és extens i divers. La majoria d’activitats es fan en grups reduïts per
evitar la massificació. El programa consta, bàsicament, dels blocs següents: festes, visites i excur-
sions, activitats esportives i assistència als Jocs, tallers i activitats culturals.

El CIJ ofereix al CJB l’oportunitat de participar en un dels esdeveniments que més han commocio-
nat i transformat la ciutat de Barcelona. D’aquesta manera, els Jocs Olímpics esdevenen un marc ideal
que permet l’intercanvi d’experiències, costums, ideologies i creences entre joves d’arreu del món,
contribuint a la voluntat de construcció d’un entorn social, econòmic, polític i cultural més just.

Al Camp Internacional de 
la Joventut s’hi convida a 450
joves de països membres 
del moviment olímpic
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Crec que no oblidaré mai la màgia especial d’al-
gunes nits durant els Jocs Olímpics de Barce-
lona, allà a Sarrià, a les escales i al jardí del
Col·legi Sant Ignasi dels jesuïtes, al Camp Inter-
nacional de la Joventut. Recordo alguns mo-
ments en els quals, assegut, passejava la mirada
per cadascun dels grups de joves de més de 60
països diferents preguntant-me “Què deuen
pensar? Què deuen sentir? Com ens veuen als
barcelonins ara que ens coneixen de prop?”.

Pensava que per a gairebé tot aquell jovent,
els Jocs de Barcelona potser serien els únics
Jocs Olímpics en directe. Pensava que per la
majoria de nosaltres potser també. Pensava
que molts/es d’ells/es mai més no es trobarien
al costat d’algú d’Egipte, o de la Xina, o de Fin-
làndia, o de Xile, o de Nova Zelanda o de… I
pensava que molts i moltes de nosaltres pot-
ser tampoc. Els i les joves, com a voluntaris i
voluntàries olímpics/ques, varen viure al camp
i aquells/es joves de Barcelona que s’hi afegi-

ren, col·laboraren i participaren en les seves
activitats i festes pot ser que sentin com jo
que allò no va ser real, que va passar i no ho
hem pogut retenir. Foren molts pocs dies però
de molta intensitat. A Montserrat va haver-hi
molta màgia quan tots bufàrem i sortí una
cançó harmònica desconeguda; i la Festa Inter-

cultural?; i la festa de comiat amb la música
de Carmina Burana mentre el camp cremava
amb focs de tots colors?

He tornat algunes vegades a Sarrià, he passe-
jat pel jardí i he reviscut el film. Sí, ho recor-
do com si ho hagués… vist (només?); però sé
que ho vaig viure i que vàrem aconseguir fer
viure el camp a totes aquelles persones qui hi
participaren. El camp fou certament un bacte-
ri petit durant els dies de vida del monstre
amable i simpàtic dels Jocs; però els/les qui
en vàrem quedar contagiats, hem quedat amics
i amigues per sempre.

Joaquim Fradera va ser director del Camp
Internacional de la Joventut

Entitats donades d’alta: 

Associació d’Ecologistes de Barcelona -
Ecos de Barna, (JOC i JOBAC anuncien la
seva fusió), Joves amb Iniciativa (Actual-
ment Joves d’Esquerra Verda de Barcelona.
Neix fruit de la fusió orgànica de Joventut
Comunista de Catalunya i Entesa de Joves
Nacionalistes d’Esquerra)

El 92 i el Camp Internacional de la Joventut

Fou un bacteri petit 
durant els dies de vida 
del monstre amable i
simpàtic dels Jocs; 
però els/les qui en vàrem
quedar contagiats, 
hem quedat amics i
amigues per sempre



1993
38 10 de febrer: Comença a funcionar una nova

estació d’autobusos a l’estació del Nord.

22 de febrer: La Universitat de Barcelona crea a
Les Heures la seva divisió de màsters.

1 de març: Es produeix la primera nevada
important des del 1986.

13 de març: La torre de Collserola obre un mirador
de pagament.

22 d’abril: El nou mercat de la Sagrada Família
inicia la seva activitat comercial.

7 de maig: Tanca el mercat de La Sagrera.

8 de juliol: És inaugurat el Parc de la Trinitat Vella.

23 de setembre: Obre al monestir de Pedralbes el
museu Thyssen.

28 de setembre: Obre el renovat teatre Apolo en
un nou edifici.

21 de novembre: S’inaugura el centre cívic Besòs.

1 de desembre: És inaugurat el centre comercial
L’Illa, a la Diagonal.

El CJB inicia un debat profund sobre el seu funcionament: vol decidir cap on ha d’anar i com ho
ha de fer. Fer-ho durant l’any 1993 no és casualitat; l’eufòria preolímpica de planificació i cons-
trucció de projectes deixa pas a un any econòmicament en crisi i socialment inestable.

Tot això fa plantejar al Secretariat un seguit de
reflexions per intentar canviar el CJB i fer-lo útil
i d’interès per a les entitats. En aquests moments,
les entitats juvenils disposen d’accés directe als
interlocutors polítics i, per tant, el CJB ja no juga
un paper cabdal en aquest sentit. Les entitats
tenen prou pes i estan prou reconegudes per
negociar i fer-se valer totes soles.

Aquest és un fet important però també n’hi ha
d’altres:

• El CJB és en essència una estructura basti-
da sobre una altra estructura en la qual par-
ticipen els i les joves a través de l’entitat
corresponent.

• L’entitat on participen els i les joves és del
seu ple interès; el CJB, no.

• El CJB, davant d’aquesta realitat, no troba
mecanismes motivadors que esperonin la
gent jove a integrar-s’hi i participar-hi.

• Hi ha poques persones que en entrar al CJB
puguin dedicar-hi el seu temps de treball
sobre aquells temes que veritablement els
interessen.

• Les entitats no troben cap persona prou
engrescada per ocupar una plaça de respon-
sabilitat al CJB.

Tenint en compte tot això, s’arriba a la conclusió
que si el CJB ha de continuar sent vàlid i útil, cal
donar solució a aquests greus problemes i conver-
tir-los en reptes.

El CJB ha de constituir una plataforma de contac-
te interassociatiu que tiri endavant projectes a
partir de la convicció que aporten quelcom a les
entitats membres. Però, sobretot, ha de ser un
punt de recepció centralitzat d’allò que es “cou”
a la ciutat, un punt de contacte entre l’associa-
cionisme juvenil i la ciutat.

El CJB inicia un debat
profund sobre el seu
funcionament: vol decidir
cap a on ha d’anar 
i com ho ha de fer
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El pitjor que pot passar a qualsevol entitat és
plantejar-se els seus objectius i finalitats quan
s’esdevé un problema econòmic.

L’any 1993 el CJB va patir les conseqüències
d’una greu crisi econòmica: més de 6 milions
de pessetes (36.000 euros) de dèficit. Això va
comportar una política molt estricta de control
pressupostari, i més enllà: la retallada de par-
tides que fins aquell moment havien permès
mantenir el CJB en un estatus privilegiat d’ac-
tivitats, com va ser el capítol de personal.

Aquesta minva d’activitats, però, va permetre
que les entitats es plantegessin quins eren els
objectius, l’essència i la filosofia del CJB. Era
obvi que el CJB tenia moltes raons de ser, però
principalment el seu paper era d’interlocutor
de la gent jove, de les entitats, davant d’una
societat cada dia més dispersa i plural; i a més,
permetia unificar criteris d’actuació. Potser

molts i moltes van pensar que s’havia acabat
la seva trajectòria, plena de fites per al movi-
ment associatiu de la ciutat.

Però el temps demostraria que aquesta dava-
llada potenciaria la reflexió al si de les enti-
tats sobre quin és el model de CJB que es volia
i on s’havia d’incidir perquè així fos.

Probablement, en aquesta casa, la problemà-
tica econòmica no tornarà a esdevenir mono-
tema durant uns quants anys, i això no vol dir
oblidar-se que, com a tal, el CJB ha de ser una
eina per a les entitats i de les entitats. Només
elles el conformen, defineixen, renoven (com
qualsevol altra energia) i a més a més el fan o
no possible.

Montse Campillo va treballar al CJB des del
1990 fins el 1995 i va ser secretària tècni-
ca des del 1991 Entitats donades d’alta: 

2000 Jove, Associació per l’Animació i For-
mació Permanent d’Adults del Casc Antic,
BEST-UPC, Centre d’Informació i Serveis a
l’Estudiant de Catalunya, Dones Joves,
Escola d’Educadors en el Lleure Infantil i
Juvenil Ensenya de Fusta, Moviment de Crí-
tica Radical (Segona entrada)

Crisi

L’any 1993 el CJB 
va patir les conseqüències
d’una greu crisi econòmica:
més de 6 milions de
pessetes (36.000 e) 
de dèficit
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40 20 de gener: Obre a la Vila Olímpica l’hotel Arts.

31 de gener: Un gran incendi destrueix el Liceu.

Febrer: Obre la polèmica clínica Teknon a
Pedralbes, on abans hi havia l’Asil Duran.

9 de febrer: L’orca Ulisses ha de deixar el zoo de
Barcelona per problemes d’espai.

26 de febrer: Queda inaugurat el Centre de Cultura
Contemporània de Barcelona a l’antiga Casa de la
Caritat.

Març: Tanca la Maquinista i es trasllada a Santa
Perpètua.

22 d’abril: Obre al carrer de Cervantes la primera
llibreria dedicada a homosexuals.

21 de maig: Es crea el nou centre cívic de la
Barceloneta.

24 de setembre: És inaugurada la passarel·la del
port que porta fins al Maremàgnum.

6 de novembre: Obre l’Ateneu Popular de Nou
Barris.

12 de novembre: Té lloc l’acampada universitària
per demanar el 0,7 % del pressupost per als països
pobres.

Si ja en la primera edició del Projecte Jove i en
les posteriors actualitzacions es recollia la volun-
tat de crear un Casal d’Associacions, no és fins

el 1993 que CJB i Ajuntament posen definitivament
fil a l’agulla per tal de tirar endavant una de les rei-
vindicacions històriques del CJB i de la totalitat del
moviment associatiu juvenil de la ciutat.

El fet que, per problemes de caire urbanístic no es
pogués ubicar el Casal a l’antiga Fàbrica Ricart, tal com
s’havia proposat l’any 1986, va ser, inicialment, un gran
entrebanc que va endarrerir tot el procés. Finalment, i
proposat pel CJB, s’acorda ubicar-lo a Transformadors
ja que, tot i perdre en metres quadrats utilitzables, es
guanyava en el fet que l’equipament, per si sol, ja era
conegut per gran part de la gent jove barcelonina.
Finalment, el 18 d’abril de 1994 s’obren les portes del
Casal d’Associacions Juvenils de Barcelona.

El procés per arribar fins aquesta data va ser llarg i fei-
xuc i, en certa manera, podem dir que no ha estat
encara clos, perquè el model de gestió que actualment
s’aplica haurà d’anar sent revisat amb el temps. L’ob-
jectiu primordial del Casal, i per tant del CJB, és el de
facilitar a les entitats eines de treball, espais, equipa-
ment, assessorament, formació… per tal de col·labo-
rar en el seu enfortiment, alhora que reflectir, a través
d’activitats diverses, l’actualitat de les associacions i
grups de joves de la ciutat.

Els diversos serveis que es presten des del Casal,
durant l’any 1994, són:

• Informació sobre les activitats de les entitats
juvenils de la ciutat.

• Cessió d’espais i material de suport.
• Assessorament legal, jurídic, econòmic i infor-

màtic.
• Servei d’autoedició de publicacions.
• Aula d’informàtica.
• Bústies, recollida de fax i correu.
• Dossiers d’autoconsulta sobre temes diversos.

Pel que fa al públic, el Casal s’adreça a totes aquelles
associacions juvenils i grups de joves, constituïts o no,
i a qualsevol tipus d’entitats prestadora de serveis a la
joventut de Barcelona.

Finalment, el 18 d’abril
de 1994 s’obren 
les portes del Casal
d’Associacions Juvenils
de Barcelona 
a Transformadors
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Finalment, un 18 d’abril, la inauguració final.
El fet de disposar a la ciutat d’un equipament
que reforcés la tasca dels i les joves asso-
ciats/des i que esdevingués un facilitador de
recursos, un espai de trobada, en definitiva,
una important eina per a tothom (grans enti-
tats, associacions no tan grans i els innombra-
bles grups i col·lectius de joves de la ciutat),
sempre havia estat una reivindicació històrica
del teixit associatiu juvenil i del mateix CJB.
De la mateixa manera, des de la primera edició
del Projecte Jove ja es recollia la voluntat de
crear un Casal d’Associacions per part de l’Ajun-
tament de Barcelona.

Crec que és precisament aquesta suma de
voluntats, de coresponsabilitat i de voler exer-
cir per part del CJB un principi de subsidiarie-
tat en el desenvolupament d’aquest servei a
l’associacionisme juvenil, la que ens va dur a
engegar una de les primeres experiències de
cogestió a la ciutat i d’obrir portes a realitats
actuals del que ara anomenem gestió cívica.
Tot i així, el procés no va ser fàcil i les nego-
ciacions amb l’Ajuntament, intenses, atès que
no deixava de ser un projecte emblemàtic per
a la llavors Àrea d’Afers Socials i Joventut. 

Aquells anys al CJB, el darrer com a president,
van ser un període que s’inicià marcat per una
ressaca postolímpica i una crisi econòmica de

la mateixa entitat. Va ser un temps per redre-
çar i replantejar quin era el model que es
necessitava i on s’havia d’incidir per aconse-
guir-ho. Per davant, noves realitats, entitats
que a mesura que es consolidaven i eren més
grans podien gaudir d’una interlocució pròpia
amb les administracions i la necessitat de cer-
car noves iniciatives de cooperació interasso-
ciativa que les engresquessin i enriquissin.

Com en totes les crisis, hom en surt enfortit i
una mostra important d’això fou la inauguració
del Casal d’Associacions. S’obria una nova etapa
de projecció del CJB, que evidenciava nous rep-
tes com el de donar resposta a les demandes de
nous col·lectius i a les noves plataformes de
cooperació associativa i de participació juvenil,
fins arribar a la maduresa actual.

Pedro de Haro va ser membre del Secreta-
riat l’any 1993 i president l’any 1994

Entitats donades d’alta: 

Associació Catalana d’Esports i Lleure
(Actualment Federació Catalana d’Esports
per a Persones amb Disminució Psíquica),
Bloc d’Estudiants Independentistes (Ac-
tualment Sindicat d’Estudiants dels Països
Catalans), Centre Excursionista Àliga,
Federació d’Associacions de Joves Contra
l’Atur, International Association for the
Exchange of Students for Technical Expe-
rience (IAESTE)-Catalunya, Recursos d’A-
nimació Intercultural, Servei Tercer Món

Un Casal amb nom propi

Des de la primera edició
del Projecte Jove ja es
recollia la voluntat de crear
un Casal d’Associacions 
per part de l’Ajuntament
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42 5 de març: Planten a Canyelles l’Arbreda Memòria,

en record dels desapareguts de l’Argentina.

18 d’abril: Obre el centre comercial Glòries on hi
havia abans l’empresa Hispano Olivetti.

30 d’abril: La Barceloneta estrena el parc inacabat
que du el seu nom.

28 de maig: Pasqual Maragall guanya de nou les
eleccions.

27 de juny: Sant Andreu inaugura el pont de l’Onze
de Setembre.

2 de juliol: Tanquen Galeries Preciados, els antics
magatzems Jorba.

8 de setembre: Obre l’Aquàrium del Maremàgnum.

25 de setembre: Comença a funcionar, amb anys de
retard, la línia 2 del metro.

20 d’octubre: Immigrants es tanquen a l’església
Sant Just en protesta per les expulsions.

27 de novembre: Se celebra la conferència
euromediterrània. Hi assisteix Yasser Arafat.

28 de novembre: És inaugurat el Museu d’Art
Contemporani.

15 de desembre: Reobre el Museu Nacional d’Art de
Catalunya.

Coincidint amb l’Any de la Tolerància insti-
tuït per les Nacions Unides, el 10è Ani-
versari de l’Any Internacional de la

Joventut i el 50è Aniversari de la fundació de
les Nacions Unides, el Consell d’Europa endega
la Campanya Europea de la Joventut contra el
Racisme, la Xenofòbia, l’Antisemitisme i la
Intolerància. Aquesta Campanya és fruit del
compromís que els caps d’Estat i de Govern
dels estats membres del Consell d’Europa varen
prendre en la Cimera de Viena, on expressaren
la necessitat de lluitar contra el racisme, la
xenofòbia, l’antisemitisme i la intolerància.

A Catalunya es crea un comitè propi per tal de
desplegar els objectius de la Campanya. Aquest
Comitè Català de la Campanya té la seu al
CNJC, i està integrat per un Comitè executiu i
una Comissió permanent, en els quals partici-
pen entitats juvenils i associacions d’immi-
grants. Des de l’inici de la Campanya, el CJB hi
participa activament, assistint a les reunions i
ajudant a l’elaboració de projectes i activitats.

Paral·lelament a l’esmentada Campanya, sor-
geix la idea d’organitzar la Caravana per la Pau
al Sàhara. L’organització d’aquesta es fa con-
juntament amb el CNJC, però el CJB disposa
d’una persona que en porta directament la ges-
tió. El CNJC i el CJB, dins de la Caravana, nolie-
gen un xàrter de l’11 al 15 d’octubre per portar
tot el material recollit durant els mesos ante-
riors als camps de refugiats sahrauís a Tindouf.

A Tindouf, els participants de la Caravana no perden el temps: visiten instal·lacions i centres diver-
sos per tal de fer palesa la situació econòmica, social, política i cultural del poble sahrauí; mante-
nen reunions amb les autoritats de la República Àrab Sahrauí Democràtica per conèixer l’estat del
Pla de Pau; realitzen una trobada amb la representació de la Missió de les Nacions Unides per al Sàha-
ra Occidental, així com reunions bilaterals i multilaterals amb representants del jovent sahrauí.

Ambdós projectes són encara ara vigents. Tant la Campanya Europea de la Joventut contra el Racis-
me, la Xenofòbia, l’Antisemitisme i la Intolerància, com la Caravana per la Pau, que posteriorment
viurà més edicions i que continuarà fins que el poble sahrauí sigui lliure.

Sorgeix la idea d’organitzar
la Caravana per la Pau 
al Sàhara, conjuntament
amb el CNJC
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El passat serveix per aprendre, sense mitificar-
lo. També per deixar-lo enrere, i per adonar-
nos que el present i el futur són molt diferents,
en el pla personal i col·lectiu. 

La primera meitat de la dècada dels noranta va
ser, no descobreixo res, decisiva per a la histò-
ria de Barcelona. No cal dir que el més impor-
tant de l’època no era precisament la política
de joventut, però vam intentar que aquells anys
servissin perquè l’onada positiva que vivia la
ciutat revertís en la millora decisiva d’algunes
coses que havien estat una mica encallades,
com el Casal d’Associacions Juvenils, que es va
posar en marxa l’any 1994. O com els progra-
mes sobre Objecció de Consciència, que van
permetre que més de 500 objectors fessin la
PSS a Barcelona. Aquestes “desencallades” hau-
rien estat impossibles sense la col·laboració
del moviment associatiu.

Crec també que el diàleg permanent amb els
col·lectius juvenils va permetre experiències

com el Camp Internacional de la Joventut i
altres iniciatives d’implicació de les joves
generacions en els Jocs Olímpics. 

La professionalitat dels tècnics municipals,
com Jordi Casanovas (sense el qual no hauria
arribat mai a comprendre el que hi havia darre-
re de la sopa de lletres del moviment juvenil),
feia que ser regidor, que és una activitat tan
apassionant com esgotadora (recomano exer-
cir-la en períodes limitats de temps), acabés
sent relativament fàcil.

Vam intentar fer una política juvenil contra
el “juvenilisme”. És a dir, una política que
estigués alerta contra polítiques que per
voler prioritzar la joventut acabessin benefi-
ciant els i les joves que menys ho necessiten
(tipus Carnet Jove). En aquest sentit va ser
positiu emmarcar la política juvenil en el
conjunt de l’àmbit de Benestar Social, enca-
ra que es perdés una mica d’especificitat
comunicacional.

Mirant al futur, el record serveix per esmentar
alguns trets que fan de la política un acte
noble: una política dialogant, propera, amb
voluntat innovadora, que pensi en l’interès
general i en els grans objectius de les que eren
i són les meves conviccions: la integració
social, la igualtat, posar les polítiques adreça-
des a la joventut en el marc més general del
combat per una societat millor, i una ciutat on
sigui possible que convisquin i interactuïn per-
sones amb models de vida diferents.

Francesc Trillas va ser regidor de Joventut
de l’Ajuntament de Barcelona des del 1991
fins al 1995

Records mirant al futur Vam intentar fer una
política juvenil contra 
el “juvenilisme”. És a dir,
que estigués alerta contra
polítiques que acabessin
beneficiant els i les joves
que menys ho necessiten
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44 22 de gener: El Palau Robert obre els seus jardins

al públic.

26 de gener: Es construeix la plaça de George
Orwell a Ciutat Vella.

29 de febrer: És inaugurat el Museu d’Història de
Catalunya.

23 de març: Okupen la fàbrica Hamsa
d’Hostafrancs.

26 d’abril: Comença l’enderroc de cases afectades
per aluminosi al Turó de la Peira.

13 de juny: Són recuperades les golfes de la
Pedrera, obra de Gaudí.

14 de juny: El nou escut municipal provoca la
polèmica.

27 de juliol: Insubmisos nus expliquen els seus
problemes a la platja de Bogatell.

16 de setembre: Comença l’Educació Secundària
Obligatòria.

25 de setembre: La Universitat Pompeu Fabra
inaugura les dependències instal·lades a l’antiga
caserna de Jaume I.

28 de novembre: Es produeix el violent
desallotjament d’okupes al Cinema Princesa.

13 de desembre: Els Mossos d’Esquadra intervenen
la llibreria Europa, d’ideologia nazi.

Durant l’any 1996 treballem en dos objec-
tius bàsics: per un costat, recuperar la
confiança de les entitats en el CJB; per

l’altre, reforçar la representació institucional
del CJB davant l’Ajuntament de Barcelona i la
resta d’institucions.

Pel que fa al primer apartat, cal tenir en comp-
te que en aquesta època s’endega un procés de
contacte permanent amb les diferents associa-
cions que formen part del CJB. El convenciment
que el CJB és un punt de trobada privilegiat,
on les associacions juvenils han de posar els seus interessos en comú i reforçar els lligams, forma
part fonamental de totes les entrevistes. Gràcies a aquest procés s’incrementa la participació del con-
junt de les entitats al si del CJB, amb la qual cosa augmenta així la seva pluralitat.

Amb relació a la representació institucional del CJB, hi ha dos fets que marquen aquest any. En pri-
mer lloc, el trasllat de la seva seu del carrer Princesa al Casal d’Associacions Juvenils de Barcelona,
cosa que permet al CJB potenciar i optimitzar la capacitat per prestar serveis al moviment associa-
tiu d’aquest equipament, que ja cogestiona amb l’Ajuntament de Barcelona.

En segon lloc, l’altra transformació important en aquest àmbit durant el 1996 és la modificació de
la situació establerta amb l’Ajuntament de Barcelona. Així, vàrem passar d’un conveni amb la Regi-
doria de Joventut a un conveni marc acordat amb l’Alcaldia de la ciutat i uns annexos signats amb
diferents regidories de l’Ajuntament. Això representa un canvi molt substancial, ja que aquests anne-
xos determinen definitivament la transversalitat de les polítiques de Joventut que impulsen, en
col·laboració, l’Ajuntament i el CJB. 

Els annexos es van signar amb les regidories de Joventut (un acord de suport global i un altre sobre
el Casal d’Associacions Juvenils de Barcelona), Participació, Drets Civils i Cooperació Internacional.
És aquest any, i mitjançant el conveni marc signat amb l’alcalde Pasqual Maragall, que el CJB obté,
entre d’altres coses, la segona alliberació, que comença a marcar una mica la separació de funcions
bàsiques entre dues persones del Secretariat, per evitar que la càrrega de feina recaigués fonamen-
talment en la figura del president del CJB.

Aquest any vàrem passar
d’un conveni amb 
la Regidoria de Joventut 
a un conveni marc acordat
amb l’Alcaldia de la ciutat
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El dia a dia del CJB va anar canviant al llarg de
l’any. Era estrany el dia que no passava alguna
entitat per la seu o que no rebíem alguna visita. 

Joves a buscar informació per “fer alguna
cosa” o “per cooperar en una ONG”, altres
sol·licitant materials o documents per algun
tema concret. Sembla impossible creure que
aleshores treballàvem amb paper i alguns ordi-
nadors i el mitjà de transmissió d’informació
més ràpid a banda del telèfon era el fax. El
millor aparador del CJB era la Campanya d’Es-
tiu i ni ens passava pel cap tenir una web prò-
pia. Amb tot, el CJB era una seu moderna i
altament tecnificada en comparació amb el
que tenien la majoria d’entitats. 

L’avantatge era que sí o sí la represa de rela-
cions amb les associacions, el contacte amb
les seves direccions, l’explicació de les actua-
cions que es volien engegar i la cerca de com-
plicitats pels reptes que el Secretariat es
marcava de forma més imminent, s’havia de
fer de forma molt artesanal. Calia anar a visi-
tar les associacions a les seves seus o bé
rebre-les al carrer Princesa i més endavant al
Casal. La inversió de temps era enorme però
de mica en mica va anar donant els seus fruits. 

I als que treballàvem a la seu del CJB ens per-
metia de tant en tant posar un rostre a aquells

llistats d’assistents a les assemblees i, de la
mateixa manera, les organitzacions van anar
acostumant-se a pensar en el CJB com un
equip de persones amb noms i responsabili-
tats, però també amb qui havien pogut tenir
una conversa no feia gaire. 

Ara que ja tenim tots i totes uns quants anys
d’experiència (com a mínim els que el 96 ja
voltàvem) podem afirmar que sense cap mena
de dubte l’eina cabdal per treballar en espais
com el CJB, on cal teixir acords des de la diver-
sitat, avançar en la mateixa direcció des de
posicions a vegades enfrontades, sumar a par-
tir de la diferència..., és fonamentalment la
persona. No oblidar que al darrere de cada
acte, de cada activitat, de cada projecte, de
cada associació, hi ha persones. Que a més a
més de treballar amb objectius, mètodes, 
pressupostos i calendaris també hem de tenir
presents il·lusions, frustracions, ambició, com-

promís... i que la confiança, la complicitat,
l’entusiasme, els sentiments fins i tot, són tan
bones eines com el correu electrònic que ales-
hores encara no teníem! 

Probablement aquestes eines també van servir
al CJB per impulsar les relacions amb l’Ajun-
tament de Barcelona i la resta d’institucions. El
CJB va passar de tenir un conveni amb la regi-
doria de Joventut a un conveni marc acordat
amb l’Alcaldia de la ciutat amb annexos signats
amb diverses regidories. Era la signatura a la
transversalitat de les polítiques de joventut i una
etapa començava, però malgrat anar adquirint
noves eines, les de sempre encara serveixen.

Dolors Camats va ser tècnica de coopera-
ció i solidaritat del CJB des del 1995 fins
al 1996 i membre del Secretariat des del
1996 fins al 1998

TIC: Tecnologies de l’Intercanvi i la Cordialitat 

No oblidar que al darrere
de cada acte, de cada
activitat, de cada projecte,
de cada associació, 
hi ha persones
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46 5 d’abril: La Mar Bella estrena platja nudista.

11 d’abril: Obren els jardins de Montserrat Roig,
situats davant de la Damm.

30 d’abril: Es col·loca un monument a Francesc
Cambó, a la Via Laietana.

24 de maig: Són inaugurats uns jardins d’illa
interior de l’Eixample dedicats a Manuel de
Pedrolo.

20 de setembre: El camp de l’Espanyol de Sarrià és
volat.

14 de juliol: Una manifestació multitudinària
contra ETA per la mort del militant del PP Miguel
Ángel Blanco recorre la ciutat.

28 de juliol: Esclata un escàndol per una xarxa de
pederastes al Raval.

11 de setembre: És inaugurat el Teatre Nacional de
Catalunya.

26 de setembre: Dimiteix l’alcalde Maragall. El
substitueix Joan Clos.

3 de novembre: Obre la biblioteca de Nou Barris.

14 de novembre: Tanca El Molino.

Les entitats d’associacionisme educatiu
han estat un dels pilars i referents en el
CJB i, habitualment, han estat de les més

prolífiques a ocupar els espais de direcció,
inclosa la presidència. I elles són les principals
afectades pel problema de fer una Campanya
de Vacances adreçada als infants i joves de la
ciutat a través del suport i difusió municipals.
I és que segur que, al llarg dels 25 anys del
CJB, pocs aspectes teòricament tan fàcils de
resoldre han portat més maldecaps que aquest,
des de la seva concepció política fins a la seva
execució tècnica. 

El 1997 és un any marcat, precisament, per la
Campanya de Vacances, malgrat l’aposta per
part de les associacions de l’àmbit d’educació
en el lleure i del Secretariat de remoure el que
fes falta per simplificar processos. La forma de
fer-ho no va ser altra que assumir l’organitza-
ció del que en aquells moments era l’aspecte
més complex: els horaris d’atenció de les asso-
ciacions que oferien les places. La solució és
muntar una oficina a cada districte on el CJB
feia, en nom de les entitats, la inscripció al
procés. Això que avui sembla tan senzill va
suposar mesos i mesos de debat del marc nor-
matiu, i de feina i més feina per superar mil i
una traves i, cal dir-ho també, mil i una sin-
gularitats de les mateixes associacions del CJB. 

Més enllà dels resultats concrets que produeix
la Campanya, aquest important esforç per ges-
tionar i centralitzar la Campanya de Vacances
permet donar a conèixer el CJB en el territori,
i demostra un nou tarannà que no s’espanta
davant de reptes que teòricament eren inassu-
mibles fins aquell moment.

Cal destacar, durant aquest any, la multitud de reunions en què el CJB tractava de traslladar la rea-
litat i els pensaments dels i les joves als consells municipals i a la resta d’espais de participació de
la ciutat. La presència del CJB en 14 consells diferents, algun dels quals tenia fins a 10 comissions,
suposava un repte constant per a tots/es els/les membres del Secretariat. En aquest marc, és molt
important el procés de redacció del Projecte Educatiu de Ciutat, de la permanent del qual forma part
el CJB, i on es fa un treball molt intens perquè no s’orienti només a l’àmbit de l’educació reglada,
sinó que s’obri a la ciutat. Es pot dir, per tant, que tot el Secretariat viu en una reunió permanent.

L’important esforç 
per gestionar i centralitzar
la Campanya de Vacances
permet donar a conèixer 
el CJB en el territori
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Feia dos mesos que havia entrat a formar part
de l’equip tècnic del CJB i la meva àrea de tre-
ball era la de Temps Lliure. Coneixia el CJB des
dels anys vuitanta quan era membre de l’asso-
ciació La Brúixola i, entre d’altres tasques, com
animadora de casals de joves vaig participar en
el primer Projecte Jove.

Després, la meva vida m’havia dirigit cap a d’al-
tres experiències associatives a Berlín, però
mai no m’havia desconnectat totalment del que
succeïa per Barcelona. Això va fer que onze
anys després em trobés amb les mateixes ganes
i energies que mostrava el Secretariat i l’Equip
tècnic del CJB per tal de dur a terme projectes
agosarats i ambiciosos, entre ells una nova
visió de la campanya d’estiu: Estiu Jove.

Hi havia un ambient de moltes ganes de fer-ho
bé i un gran desig de participació per part de
les entitats de l’àmbit. Del Secretariat, Ramon
Berenguer (MCEC), com a responsable de l’àm-
bit, responia a totes les qualitats necessàries
per defensar políticament les visions de les
entitats i fer d’interlocutor sense dificultats
davant un Ajuntament que estava predisposat
a donar suport a les iniciatives que sorgien. Les
entitats tenien molt clar què havia de ser la
campanya i vam poder elaborar una proposta
que responia a les demandes de tothom.

Ens vàrem dirigir als deu districtes de la ciutat
amb la intenció d’implicar-los en la campanya
a través de situar en cada seu municipal un punt
d’inscripció per tal de fer arribar als ciutadans i
les ciutadanes les ofertes d’estiu sense sortir del
seu territori. He de confessar que l’amabilitat i
predisposició dels i de les tècnics/ques de
joventut dels districtes van ser absolutes i pac-
tar els espais no va ser gens difícil.

Amb el suport de deu joves d’associacions
membres del CJB que van ser seleccionats/des
a través d’una convocatòria i formats com ins-
criptors/es des del CJB, els punts als distric-
tes van constituir-se definitivament.

L’èxit de la campanya es va demostrar no només
pel nombre d’inscrits/tes i les crítiques positi-
ves per part de totes les persones implicades,
sinó que va permetre que l’any següent fóssim
encara més agosarats/des i es realitzés el mateix
servei als districtes amb un suport informàtic
creat específicament per a la campanya. 

Recordo molta feina, però molt gratificant,
gràcies a un moviment associatiu actiu i segur
d’ell mateix, un Secretariat imaginatiu i ple
d’energia, una Administració oberta i propera
i deu persones que van mostrar que els i les
joves associats i associades saben treballar en
equip. 

Maribel Bascuñana va ser tècnica 
de l’Àmbit de Temps Lliure del CJB 
(1997-1998) i directora del Casal 
d’Associacions (1998-2000)

Entitats donades d’alta: 

Associació d’Estudiants i Joves de Gui-
nea Equatorial, Ecolleure

Estiu Jove 97. Una campanya a prop de tothom

Les entitats tenien molt
clar què havia de ser 
la Campanya i vam poder
elaborar una proposta 
que responia a les
demandes de tothom



1998
48 16 de gener: L’Ajuntament dóna les primeres

medalles d’honor a ciutadans/es i entitats.

13 de febrer: Gràcia dedica una plaça a Anna
Frank.

Març: Enderroquen les darreres Cases Barates del
Port.

21 d’abril: Es col·loca un monument a Lluís
Companys a l’Arc del Triomf.

9 de maig: Gràcia dedica una plaça a Gato Pérez.

12 de maig: S’inaugura el remodelat Mercat de la
Concepció.

15 de maig: Nens obrers i nenes obreres 
d’arreu del món visiten Barcelona en la seva
marxa cap a Ginebra per protestar per les seves
condicions de vida.

16 de maig: Reobren els magatzems Jorba com a
sucursal d’El Corte Inglés.

26 d’octubre: Té lloc una manifestació en favor de
l’extradició de l’exdictador xilè Augusto Pinochet,
retingut a Londres per ordre d’un jutge espanyol.

11 de novembre: És inaugurat l’edifici El Triangle a
la Plaça Catalunya.

15 de desembre: L’Ajuntament obre l’Oficina per la
No-Discriminació.

30 de desembre: Mor el poeta Joan Brossa.

El Congrés “La nova condició juvenil i les
polítiques de joventut. Cap a una propos-
ta de polítiques afirmatives”, organitzat

per l’Ajuntament i la Diputació de Barcelona a
finals de 1998, marca un moment clau respec-
te a la concepció que es té de la gent jove i de
la seva forma de viure per part de les adminis-
tracions locals. En el Congrés es posa sobre la
taula el que s’anomenen “polítiques afirmati-
ves” amb les quals es pretén superar el discurs
tradicional de l’emancipació per un altre que
ve a dir: “tu tranquil, que el que importa és
viure el moment”. I és que la celebració d’a-
quest Congrés fa que el CJB dediqui una bona
temporada a revisar el seu plantejament res-
pecte a les polítiques de joventut. Així, neix
el document “Per unes veritables polítiques de
joventut”, que tot i fer-se amb un caràcter de
certa provisionalitat s’aprova per unanimitat i
esdevé, finalment, un referent imprescindible
durant anys posteriors. 

La necessitat de resituar les polítiques juvenils
exposada en aquest document s’intenta tras-
lladar en un gran projecte per treure els i les
joves al carrer, que es bateja amb el nom de
Barcelona Ciutat Jove (BCJ), en contraposició
a la imatge d’una ciutat envellida. I si bé el
projecte inicial mai no es duu a terme en la
seva totalitat, algunes de les accions que pre-
veia van permetre que, posteriorment, el CJB
es fes un espai als mitjans, potenciant defini-
tivament la seva estratègia de comunicació.

I també és l’any d’una nova aposta pel territori. L’oferta del districte de Sant Andreu al CJB per posar
en marxa un equipament juvenil (el Centre Garcilaso), amb l’objectiu que a mitjà termini sigui ges-
tionat per les entitats del districte, obre una porta a apostar decididament per fomentar les plata-
formes al territori. El projecte de Garcilaso, sumat a la incipient Coordinadora Infantil i Juvenil de
l’Eixample i a l’incombustible Consell de la Joventut d’Horta-Guinardó, permet constituir l’espai de
taules territorials.

Però Barcelona sembla que queda petita. El CJB també s’implica a Bòsnia, donant suport a un pro-
jecte per crear una taula d’associacions juvenils en aquell país, donant continuïtat a l’aposta feta
dos anys abans amb el projecte Casa de Bòsnia.

Com a detall final, aquest any és el primer en què el CJB signa 10 annexos diferents al conveni marc,
fet que suposa que, definitivament, se superava la interlocució única i bidireccional amb la Regido-
ria de Joventut per treballar simultàniament amb fins a 8 àrees municipals diferents.

La celebració del Congrés
sobre polítiques afirmatives
fa que el CJB dediqui una
bona temporada a revisar 
el seu plantejament respecte 
a les polítiques de joventut
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Quan un pensa en els Jocs Olímpics realitzats
a Barcelona el 1992 hi ha un consens genera-
litzat sobre el seu impacte positiu en diferents
àmbits de la ciutat. Però el cert és que en
matèria de joventut, en el post-92, Barcelona
no només va perdre la Regidoria per motius
interns de la mateixa dinàmica consistorial,
sinó que l’aparició de la figura del Voluntari
Olímpic va arrossegar una nova i desastrosa
concepció sobre el fet associatiu i la partici-
pació juvenil com a eix vertebrador de les polí-
tiques de joventut de la ciutat.

Quan vaig entrar a treballar al CJB (val a dir,
la meva veritable escola laboral), aquest tot
just començava a remuntar uns anys difícils,
sense interlocutor administratiu clar, amb pro-

blemes econòmics greus i amb un discurs molt
centrat en les temàtiques pròpies de l’associa-
cionisme juvenil i molt poc en l’objectiu prin-
cipal d’una plataforma d’entitats juvenils
d’aquestes característiques com és la defensa
dels interessos de les persones joves enfront
de l’acció pública.

Després d’un parell d’anys “endreçant” la casa i
obrint noves línies de treball, va ser arran del
Congrés de 1998 que el CJB va tenir l’oportuni-
tat de començar a desenvolupar un discurs propi
i potent sobre la concepció de polítiques de
joventut més adient per a la realitat juvenil.

Vaig tenir la sort (i us ben asseguro que no és
una frase feta) que el Secretariat d’aquell
moment m’encarregués la tasca d’elaborar un
posicionament sobre com havien de ser les
polítiques de joventut a Barcelona, tenint en
compte que entenien, com l’organització del
Congrés, que calia superar la concepció d’unes
polítiques de joventut pensades com a eina per
facilitar la transició entre la infantesa i la vida
adulta però, alhora, qüestionant l’essència del
plantejament de l’Ajuntament de Barcelona i la
Diputació de Barcelona sobre la necessitat de
reconèixer l’existència d’una nova condició
juvenil i la suposada lògica derivació a les ano-
menades polítiques afirmatives.

Des del CJB van ser uns mesos intensos d’es-
borranys i discussions entre les entitats sobre
un nou discurs que acceptava els canvis que
s’estaven produint en les persones joves com
a subjecte, però que continuava apostant per
fórmules més integrals per resoldre les comple-
xes problemàtiques i necessitats a les quals
s’enfrontaven. D’aquell procés en va sortir el
document anomenat Per unes veritables polí-
tiques de joventut i va ser el punt de partida
per a la creació d’un seguit d’eines que poste-
riorment serviran per generar discurs per part
del CJB.

Per a mi, a nivell personal, va significar la deci-
sió de dedicar-me professionalment a les políti-
ques de joventut i he de reconèixer que, encara
ara, vuit anys després i amb responsabilitats
laborals dins el Govern de Catalunya, continuo
rellegint alguns dels escrits que es van fer en
aquella època i que a poc a poc s’han traduït en
polítiques a la ciutat de Barcelona.

David Brunet va ser tècnic de Drets Civils,
Habitatge, Cooperació del CJB i 
documentalista des del 1997 fins al 2001 

Entitat donada d’alta: 

Escola Lliure El Sol

De les polítiques afirmatives a l’afirmació que calien polítiques

Arran del Congrés 
de 1998 el CJB va tenir
l’oportunitat de començar 
a desenvolupar un discurs
propi i potent sobre 
la concepció de polítiques
de joventut
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Barcelona.

28 de febrer: És inaugurat el tram final de la
Diagonal, des de les Glòries fins a la Rambla de
Prim.

19 de març: Mor el poeta José Agustín Goytisolo.

22 de març: És inaugurat l’Auditori, obra de Rafael
Moneo.

11 d’abril: Obre al Guinardó la biblioteca Mercè
Rodoreda.

24 d’abril: S’inaugura el Parc Central de Nou Barris.

8 de maig: Queda inaugurada la Farinera del Clot
com a centre cultural.

16 de maig: És inaugurat el parc fluvial del Besòs.

13 de juny: Joan Clos guanya les eleccions
municipals.

22 de juliol: S’inaugura el World Trade Center.

7 d’octubre: És inaugurat el Liceu als cinc anys de
l’incendi.

12 d’octubre: Es produeix una batalla campal entre
policies i manifestants antifeixistes contra la
manifestació feixista dels Països Catalans.

Després de mesos d’obres i la col·labora-
ció, per primer cop després de 19 anys, de
la Secretaria General de Joventut de la

Generalitat de Catalunya, s’inaugura el Viver
d’Associacions Juvenils a l’antiga seu del CJB del
carrer Princesa. Aquest és el projecte estrella de
l’any. Defugint del concepte d’hotel d’entitats,
el Viver és un Programa de Suport Integral a les
Associacions Juvenils que comencen. L’estada
d’aquestes entitats al Viver és temporal, tutoritzada i amb el suport de la resta de serveis del Casal d’As-
sociacions i l’objectiu és la capacitació d’aquestes entitats per desenvolupar-se per elles mateixes. El
CJB aconsegueix, amb un fort valor simbòlic, que la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barce-
lona treballin plegats a favor d’un projecte de suport a les entitats juvenils de la ciutat.

És l’any també de la creació de la marca Barcelona Ciutat Jove (BCJ), que sota el seu aixopluc des-
envolupa cada mes els “L’Estat de la Qüestió”, publicació monogràfica al voltant de problemàtiques
específiques que afecten la gent jove, que esdevenen veritables posicionaments polítics del CJB.

El Projecte BCJ comença el 18 de setembre de 1999 amb la presentació del Manifest Jove a la plaça
Sant Jaume. La presentació consisteix en desplegar un pancarta de 20 x 20 metres i amb un pes supe-
rior als 350 kg. (fins aleshores era la pancarta més grossa produïda a Catalunya) que recull una sín-
tesi del manifest. Tot un equip format per l’Equip tècnic del CJB, el seu Secretariat, així com voluntaris
i voluntàries de les entitats membres, protagonitzen el desplegament. Una de les principals reivin-
dicacions del Manifest Jove és l’establiment d’un pacte social entre el poder polític i la societat civil
que permeti a la gent jove participar en la construcció del seu propi futur d’acord amb les seves
necessitats. 

Durant aquest any cal destacar també el naixement de la Taula de Joves de Sant Andreu i les prime-
res reflexions que es fan, juntament amb el CNJC, al voltant del Fòrum Barcelona 2004 i el paper que
han de jugar les associacions juvenils en aquest esdeveniment. El resultat final, més endavant.

El Projecte BCJ comença 
el 18 de setembre de 1999
amb la presentació 
del Manifest Jove a la plaça
de Sant Jaume
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1999 ha passat a formar part de la història
escrita del CJB per ser un any de formulació i
d’inici de nous reptes: es va posar la primera
pedra del Barcelona Ciutat Jove, va entrar en
funcionament el Cens d’Entitats, Grups de Joves
i Equipaments Juvenils de Barri i Districte, es
va inaugurar el Programa de Suport Integral a
les Associacions Juvenils (Viver d’Associacions)
i es va signar el Conveni de Col·laboració amb
el Districte de Sant Andreu per a la cogestió del
Centre Garcilaso i per a l’impuls a la futura Taula
de Joves del Districte.

Hi ha un fet, però que no apareix en la Memò-
ria (oficial) d’Activitats 1999 presentada a la
XXXV AGO del CJB i que, si no és per oportuni-
tats com aquesta, restaria, només, en la memò-
ria col·lectiva d’uns quants, de disset, per ser
precisos: aquell any 1999 l’Equip tècnic del CJB
va veure la llum.

I mai millor dit. 

Quan l’any 1994 s’inaugura el Casal d’Associa-
cions Juvenils, el CJB trasllada la seva seu físi-
ca, no social, a les dependències d’aquest
equipament municipal, concretament, a les
seves catacumbes.

Des d’aquell dia (nit), l’himne de l’Equip tècnic
del CJB era la cançó “Soy Minero”, popularitza-
da per Antonio Molina i transmesa de genera-
ció en generació de membres de l’Equip tècnic.
Era, també, el crit de guerra d’una situació poc
més que insostenible, ja que, segons afirmen
fonts no oficials, al soterrani del Casal d’Asso-
ciacions hi ha enterrat l’oli industrial procedent
de la maquinària de l’antic Transformador.

Ves per on, però, l’any 1999 van coincidir en el
temps dos esdeveniments que, si bé aparentment
per separat semblaven no tenir transcendència,
en coincidir en el temps, es transformaren en
oportunitat. Una oportunitat que l’Equip tècnic
no va deixar escapar. El primer, la dimissió, el 8
de juny, del fins a la data president del CJB,
Xavier Tort, i el segon, la convocatòria d’elec-
cions municipals aquell 13 de juny. 

L’oportunitat era poc més que llaminera, una
provocació... o ara, o ves a saber quan... I va
ser aquell mateix mes de juny quan l’endemà

d’una nit qualsevol, l’Equip tècnic del CJB va
aparèixer a la planta noble del Casal. 

Mai ningú no va dir res, que jo sàpiga i és que
com diu la cançó, qualsevol nit, pot sortir el sol.

Laura Valls va ser coordinadora de 
Programes des del 1997 fins al 1999 
i gerent des del 1999 fins al 2002

Entitats donades d’alta: 

Joves Independentistes dels Països Cata-
lans, PROPOST, Projectes Poètics Sense
Títol

De les catacumbes del Casal a la seva planta noble 

1999 ha passat a 
la història del CJB per 
ser un any de formulació 
i d’inici de nous reptes
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2000, al barri de les Corts.

20 de febrer: Es manifesten 15.000 persones
contra el racisme.

22 de febrer: L’Ajuntament es queda el Tibidabo.

25 de febrer: Inaugurada la biblioteca Clarà a
l’antic taller de l’escultor.

12 de març: El PP guanya per majoria absoluta les
eleccions generals.

20 de maig: Gran manifestació de 70.000 persones
contra la desfilada militar del dia 27.

27 de maig: Desfilada militar a Barcelona, que ha
generat fortes protestes. 

3 de juny: Obre el parc de la Maquinista. El centre
comercial obre el dia 15.

21 de setembre: Inaugurada la rambla del Raval.

8 d’octubre: Tanca per deutes la sala Zeleste.
Reobrirà com Razzmatazz.

8 d’octubre: El Vapor Vell de Sants obre com a
biblioteca i escola.

15 d’octubre: Nova biblioteca pública a les Corts:
la Miquel Llongueres.

30 d’octubre: Nou edifici de l’Institut del Teatre, al
costat del Mercat de les Flors.

21 de novembre: Ernest Lluch, assassinat per ETA.

22 de novembre: Milers de persones es manifesten
per l’assassinat de Lluch.

26 de novembre: Unes 4.000 persones es
manifesten contra la Llei d’Estrangeria.

28 de desembre: Trobada de 80.000 joves europeus
convocats per Taizé a Barcelona.

La situació interna del CJB és d’una salut de ferro i el consens permet ampliar l’horitzó de les actua-
cions. El Consell de la Joventut de Barcelona s’ha de posicionar al voltant del que preocupa els i les
joves i ha de ser i ha d’actuar allà on són els i les joves. Comença el cicle de mobilitzacions socials

on la joventut esdevindrà una protagonista de primer ordre. La injustícia social, l’eixamplament de les
desigualtats, els conflictes armats al món, la globalització neoliberal que supedita les persones al mer-
cat, comencen a remenar les consciències de milers de persones. El CJB, a través de les instal·lacions
del Casal d’Associacions, s’implica de ple en el cicle de mobilitzacions.

En primer lloc donant suport actiu a la Xarxa Ciutadana per l’Abolició del Deute Extern en el Projecte de
Consulta Social plantejat pel dia de les eleccions generals: el 12 de març. El mateix dia de la consulta,
6 hores abans d’obrir els col·legis electorals,
diversos escamots, motoritzats i a peu, senyalit-
zen amb cinta adhesiva desenes de quilòmetres
de voreres, sortides de metro i parades d’auto-
bús per indicar el camí als ciutadans i ciutada-
nes cap a les taules, declarades il·legals, de la
consulta social. Èxit total.

La segona mobilització té lloc el mes de maig, a
causa de l’intent del Govern espanyol d’organit-
zar a Barcelona una desfilada militar. El mateix CJB és de les primeres entitats a posicionar-se, després
d’elaborar “L’Estat de la Qüestió” sobre la pau, en contra de la desfilada militar a Barcelona. A partir d’a-
quí, el CJB suma esforços amb la resta d’entitats en el marc de la Plataforma per la Pau. Diguem no a la
Desfilada Militar actuant com a punt d’informació i adhesions i tenint un paper molt actiu en l’organit-
zació dels actes reivindicatius i els concerts al parc de la Ciutadella.

Fruit de la implicació del CJB en el cicle de mobilitzacions, el CJB estableix ponts de diàleg i treball con-
junt amb organitzacions i moviments socials que tradicionalment consideren el CJB una entitat excessi-
vament institucionalitzada.

Cal destacar també el reconeixement de tots els grups polítics municipals a la tasca desenvolupada pel
CJB, que té com a conseqüència l’atorgament, en Consell Plenari de l’Ajuntament, de la Medalla d’Honor
de Barcelona, coincidint amb el 20è aniversari. En reconeixement a la tasca desenvolupada per totes les
entitats juvenils, el CJB lliura una rèplica de la medalla a totes les organitzacions membres del CJB.

Comença el cicle 
de mobilitzacions socials
on la joventut esdevindrà
una protagonista 
de primer ordre
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Al llarg d’aquests anys de feina conjunta al ser-
vei de la ciutat i especialment de la seva gent
jove, he tingut ocasió de compartir amb el
Consell de la Joventut de Barcelona molts
moments, uns més bons i uns altres menys. A

títol personal, puc dir que tinc la immensa sort
d’haver pogut fer alguns amics i amigues entre
vosaltres i també haver trobat molts i moltes
companys i companyes de feina amb els matei-
xos neguits i preocupacions que jo per millo-
rar la qualitat de vida de les persones joves. 

Si m’hagués de quedar amb quatre coses, de
les moltes que vàrem fer, triaria l’enfortiment
constant del mateix CJB com a gestor i impul-
sor de polítiques adreçades als i les joves; la
proposta de polítiques afirmatives que vam fer
a l’any 98, com a nova manera d’entendre la
realitat juvenil; els 10HJ, una proposta d’ha-
bitatge de lloguer assequible i públic, dels
quals ja en tenim 4.000 en marxa i, per aca-
bar, les sales d’estudi obertes a la nit, en el
marc del programa Barcelona Bona Nit. Aques-
tes són algunes de les moltes coses que hem
anat pensant i construint plegats i plegades i
de les quals més orgullosa em sento.

No perdeu la mirada crítica i radical, però com-
bineu-la, sempre, amb propostes per millorar
Barcelona, la vostra ciutat.

Felicitats!

Imma Moraleda va ser regidora de Joventut
des del 1995 fins al 2003

Entitats donades d’alta: 

Associació de Joves Consumidors de Cata-
lunya-Consum Rebel, Associació pel Lleu-
re Font de la Guatlla, Bloc d’Estudiants
Nacionalistes, Coordinadora Infantil i
Juvenil de l’Eixample, Fotosíntesi, Grup
Jove del Club Català de Naturisme, Joves
Comunistes -PSUC Viu, Joves per la Igual-
tat i la Solidaritat de Barcelona 

Un CJB fort

No perdeu la mirada crítica
i radical, però combineu-la,
sempre, amb propostes 
per millorar la vostra ciutat
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54 20 de gener: 300 persones immigrades es tanquen

a l’església del Pi per protestar per la nova Llei
d’Estrangeria.

4 de febrer: 20.000 persones es manifesten per
donar suport als/les immigrants tancats/des.

25 de febrer: 120.000 persones es manifesten
contra el transvassament de l’Ebre.

5 de març: surt el primer diari comercial de franc.

30 de març: L’Estadi Olímpic de Montjuïc passa a
dir-se Lluís Companys.

15 de maig: Es posa a la venda la píndola
antiabortiva de l’endemà

22 de maig: S’inaugura una nova biblioteca a
l’antiga cooperativa La Fraternitat, a la
Barceloneta.

1 de juny: Independentistes destrossen el
monument als Caiguts, a la Diagonal.

24 de juny: Manifestació alterglobalització
coincidint amb la celebració d’una cimera del Banc
Mundial a Barcelona.

5 d’agost: Diversos subsaharians/es són
expulsats/des de la Plaça Catalunya, on estaven
acampats/des. 

15 de setembre: Obre la biblioteca Francesc Boix,
al Poble Sec.

19 de setembre: Heron City obre a Sant Andreu.

28 d’octubre: 25.000 persones es manifesten
contra la Guerra a l’Afganistan.

22 de novembre: S’inaugura el Teatre Lliure a
l’antic Palau de l’Agricultura.

21 de novembre: Obre el centre comercial Diagonal
Mar.

El Consell de la Joventut de Barce-
lona s’adhereix i participa activa-
ment a la Plataforma Aturem la

Guerra que es crea davant l’atemptat
que pateix els Estats Units d’Amèrica
(EUA) el dia 11 de setembre, i per les
conseqüències que se’n podien derivar.
La Plataforma, tal com exposa en el seu
Manifest, condemna l’atemptat terroris-
ta contra els EUA i rebutja qualsevol
acció militar que s’emprengués des d’a-
quest país i l’OTAN contra tercers paï-
sos. El final ja el sabeu.

El CJB participa també a la Campanya
de desobediència civil a la Llei d’estran-
geria. En el marc d’aquesta Campanya
es convoca amb èxit, conjuntament
amb el CNJC, un acte públic de lliura-
ment de DNI de responsables d’associa-
cions juvenils a la plaça Sant Jaume i
ens adherim a la Campanya per al recurs
d’inconstitucionalitat contra la Llei. 

Amb motiu de la Conferència Anual sobre el Desenvolupament Econòmic que celebra el Banc Mundial
a Barcelona, del 25 al 27 de juny, s’organitza la Campanya contra el Banc Mundial, Barcelona 2001. Un
espai unitari amb la participació de moltes persones a títol individual i molts col·lectius molt diver-
sos (moviments socials, sindicats, ONG, estudiants, grups de solidaritat, grups de joves, partits polí-
tics, associacions de veïns, etc.) i en el qual el CJB participa activament.

Aquestes tres campanyes varen ser molt intenses i amb molta dedicació de temps però cal destacar-ne
d’altres com la Comissió 11 de Setembre Construïm la Terra, Construïm la Llibertat; l’adhesió a la Res-
posta a la Cimera de Niça del Moviment Associatiu Català, per expressar la voluntat i el desig que la
Unió Europea reconegui expressament les nacions i regions que componen el mosaic europeu de cultu-
res; l’adhesió al document “Que ens Deixin en Pau. Moviments Socials, Repressió i Muntatges Policials”
que és una iniciativa popular contra la criminalització dels moviments socials; la participació a la VIII
Caravana Catalana per la Pau al Sàhara Occidental, i la participació en el marc de la delegació catala-
na al 1r Fòrum Social Mundial de Portoalegre (Brasil).

En l’àmbit estrictament juvenil, el CJB i el CNJC impulsen un acord amb la Generalitat de Catalunya i
l’Ajuntament de Barcelona per declarar la ciutat candidata oficial a organitzar, en el marc del Fòrum
2004, el Festival Mundial de la Joventut. Així doncs, una delegació catalana participa del 21 al 28 de
juliol al Festival Mundial de Panamà amb l’objectiu de promocionar la candidatura de Barcelona com a
seu del Festival següent.

El CJB i el CNJC impulsen 
un acord amb la Generalitat 
i l’Ajuntament per declarar 
la ciutat candidata oficial 
a organitzar el Festival Mundial
de la Joventut
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El 2001 va ser l’any protagonitzat, sobretot,
per la força i l’energia amb què un gran nom-
bre d’organitzacions de diversos àmbits amb
persones de diferents generacions, van mobi-
litzar-se de manera coordinada per fer més
possible un altre món. 

I va ser, en aquest context, tant per als i les
membres del Secretariat com per a l’Equip tèc-
nic del CJB, un any de dedicació plena i de
compromís personal incondicional en totes les
activitats en què ens decidíem implicar, com
per exemple en la Campanya contra el Banc
Mundial. El Casal d’Associacions va actuar com
a punt de distribució de materials i d’acolliment
de les assemblees preparatòries de la Campan-
ya i vam participar molt activament en la coor-
ganització de la Revetlla del Solstici d’Estiu,

valorant molt positivament la participació de
molta gent jove que va prendre una actitud de
treball compromès i de lideratge claríssims.
Molts d’aquests/es joves hi van participar en
representació d’entitats o col·lectius juvenils,
fet que va constatar fermament la implicació
de la joventut en els afers col·lectius.

Ho recordo com un intens desig compartit per
moltes associacions, entitats i persones de glo-
balitzar els valors solidaris, de pau, d’igualtat
i de justícia social pels quals mai no havíem
deixat de treballar i aleshores es constatava
que l’esforç conjunt donava molt més impuls a
les reivindicacions comunes. Valors, però, que
certs esdeveniments ens van obligar a reivin-
dicar de manera contundent a través de l’orga-
nització de mobilitzacions i accions amb
precedents relativament llunyans.

El CJB... ha estat, és i desitjo que sigui durant
moltíssims anys per a moltes generacions de
joves de Barcelona, una entitat que suma,
forma, treballa, un espai privilegiat per apren-
dre a convèncer, a guanyar i a perdre tenint
sempre present, però, que tot troba sentit en
l’assoliment d’objectius comuns d’interès gene-

ral per a la gent jove sigui quin sigui l’àmbit
d’incidència o el territori d’influència.

Uns objectius que han de millorar i fomentar el
reconeixement dels i de les joves en general, i
del moviment associatiu juvenil en concret,
com un col·lectiu estratègic que construeix dia
rere dia amb la política com a eina.

“En cierto modo... uno es en la medida que lo
otro está todavía, en la seguridad de que lo
otro –que forma parte de su circunstancia– aún
persiste” (Maruja Torres). Gràcies CJB i per
molts anys.

Iolanda Collboni va ser tècnica des del
1997 fins al 1999 i directora de Programes
des del 1999 fins al 2004

Entitats donades d’alta: 

Associació de Casals i Grups de Joves de
Catalunya, Associació Cultural Simply
Normal, Associació Diomira, Alternativa
Jove per a la Interculturalitat, Federació
Catalana de l’Esplai, Federació ECOM,
Fundació Escolta Josep Carol

L’odissea en l’espai interassociatiu

Va ser un any de dedicació
plena i compromís personal
incondicional en totes 
les activitats en què 
ens decidíem implicar
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56 1 de gener: L’euro substitueix la pesseta, que

funcionarà fins el 28 de febrer.

19 de gener: És inaugurat el centre cívic Cotxeres
Borrell, a Sant Antoni.

27 de febrer: S’inaugura el Caixafòrum a l’antiga
fàbrica Casaramona.

10 de març: Manifestació contra el Pla Hidrològic
Nacional.

14 de març: Manifestació de la Confederació
Europea de Sindicats.

16 de març: Manifestació alterglobalització de
300.000 persones contra la Cimera de Caps d’Estat
de la Unió Europea.

12 de maig: És inaugurada una nova biblioteca a
Gràcia, al carrer Torrent de l’Olla.

20 de juny: Vaga general. 400.000 persones es
manifesten a Barcelona.

5 de juliol: Vallvidrera estrena centre cívic i
biblioteca.

7 de juliol: Es celebra a Barcelona una Conferència
Mundial contra la SIDA i el primer Festival Gai a la
Mar Bella. 

15 de setembre: S’inaugura el cobriment de la
Ronda del Mig, entre la plaça Cerdà i General Mitre.

21 de setembre: Obre el parc Diagonal Mar.

29 de setembre: És inaugurat Can Fabra, nou
centre cultural de Sant Andreu.

1 d’octubre: El metro passa a tancar, cada dia, a
les dotze de la nit.

29 d’octubre: Manifestació estudiantil contra la
Llei de Qualitat de l’Ensenyament, anomenada Llei
“Del Castillo”.

El 2002 és viscut des del CJB amb una certa
contradicció interna. A la sensació d’esgo-
tament d’una etapa de les polítiques de

joventut a la ciutat s’hi afegeix la certesa que
encara no és un bon moment per plantejar-ne una
de nova i que cal esperar al 2003, any electoral.
El CJB, que ja havia deixat clara la seva postura
anteriorment amb l’elaboració del document Projecte Jove 2mil, constata que difícilment s’impulsarà el
desitjat nou pla jove en aquest mandat municipal i, davant d’aquesta realitat, tria la via del mig exprimint
al màxim la seva faceta d’agent social i augmentant la seva presència mediàtica fins a nivells abans des-
coneguts, que en bona part s’han mantingut després.

Això coincideix amb un altre punt àlgid del cicle de mobilitzacions socials que es viuen a Catalunya i s’ex-
pressen a Barcelona. Es produeixen tres grans manifestacions en escassos deu dies al voltant de la Cimera
de Caps d’Estat de la Unió Europea, la primera per la retirada del Pla Hidrològic Nacional, la segona de la
Confederació Europea de Sindicats i la tercera per l’Europa Social, amb centenars de milers de persones al
carrer. L’onada que completa el cicle és la de la vaga general contra el “Decretazo” i es constata la vitali-
tat civil de la ciutat, referent des d’aleshores per a tothom que aspira a un model de globalització i govern
diferent, més just. Però la presència del CJB en l’espai públic no es limita a sumar-se a iniciatives unità-
ries i aixeca la seva veu amb un tapís per reclamar preservatius amb un preu raonable en motiu de la Con-
ferència Internacional sobre la SIDA. D’altra banda, no renuncia a una expressió més lúdica i radicalment
juvenil en ser el CJB un dels col·lectius socials presents a la B-Parade.

El CJB es va projectant enfora en tots els àmbits possibles, com van ser els tres congressos celebrats aquest
any: el Primer Congrés de les Associacions de Barcelona, el Congrés del Voluntariat i en darrer lloc (crono-
lògicament parlant) el 3r Congrés Nacional de la Joventut de Catalunya, en el qual som l’entitat participant
que més propostes fa.

Tots aquests elements fan que el CJB aparegui, a ulls de les institucions, la resta de la societat civil i l’o-
pinió pública, com un actor social original i dinàmic que combina volum associatiu, representativitat en
les propostes, cohesió interna, independència en els plantejaments i ambició en les estratègies.

El CJB constata que
difícilment s’impulsarà 
el desitjat nou pla jove en
aquest mandat municipal
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Quan l’any 1998 vaig iniciar la meva responsa-
bilitat a la Secretaria General de Joventut (SGJ)
del Govern de la Generalitat de Catalunya, les
relacions entre el CJB i el Govern català eren
difícils per no dir que eren gairebé inexistents.
Les primeres converses mantingudes entre amb-
dues institucions foren de "prospecció" però
planeres. De seguida s’intuïren les ganes de tro-
bar, per les dues bandes, el que en podríem dir
"el punt d’equilibri" per garantir una bona ente-
sa i una bona col·laboració entre l’Ajuntament
de Barcelona, la Secretaria General de Joventut
i el Consell de la Joventut de Barcelona.

Des del meu punt de vista, calia trobar aquest
“punt d’equilibri” amb un objectiu principal: el
de donar servei a les persones joves que forma-
ven part del col·lectiu associatiu barceloní,
tenint en compte que, de tota manera, l’inter-
locutor principal i "oficial" era l’Ajuntament de
Barcelona i que calia que tornéssim a intentar
ésser capaços de coordinar-nos sense pors ni
entrebancs polítics. Tema, aquest darrer, prou
delicat i complicat per si mateix i mai suficient-
ment ben resolt. Sigui com sigui, crec que amb-
dues bandes hi vàrem posar molt de la nostra
part i vàrem esdevenir raonablement efectius a
l’hora de treballar temes comuns. 

Van ser anys de creació, de reconstrucció del
diàleg, de recerca de nous camins per donar
pautes a la joventut barcelonina, i això també
es traduí en un bon “saber fer” conjunt entre
les institucions polítiques i les institucions
socials. La incorporació del CJB al diàleg per
treballar al Pla Nacional de Joventut d’ales-
hores va ser, per exemple, una molt bona
experiència que, malgrat les dificultats prò-
pies de la tasca, va donar molts bons fruits.
També el treball conjunt per tirar endavant el

3r Congrés Català de la Joventut va ser un
altre esforç que va donar nous imputs per
millorar i/o canviar aspectes de les mateixes
polítiques de joventut existents. 

Des de la meva perspectiva crec que el CJB va
fer passos endavant molt importants que van
donar com a resultat una presència més acti-
va de la joventut a Barcelona. Una presència
que fos, alhora que més eficaç per a la gent
jove, més reconeguda per les administracions
competents. 

Rosa-Maria Pujol va ser secretària general
de Joventut de la Generalitat 
de Catalunya des del 1998 fins al 2003

Entitats donades d’alta: 

Acció Escolta de Catalunya (S’anuncia la
fusió orgànica de Germanor Escolta de
Catalunya i Scouts de Catalunya), Alian-
za Cristiana de los Jóvenes de la YMCA,
Associació per a l’Assessorament i la Pre-
venció dels Abusos Sexuals a Menors
(FADA), Associació Universitària “Sin Ver-
güenza”, Escola Nord de Ruta (S’anuncia
la fusió orgànica d’Escola Ensenya de
Fusta i Escola Nord de Ruta), Nexes Inter-
culturals de Joves per Europa, Taula de
Joves del Districte de Sant Andreu

Nous camins per a la col·laboració

Calia trobar aquest 
“punt d’equilibri” amb 
un objectiu principal: 
el de donar servei a 
les persones joves que
formaven part de
l’associacionisme barceloní
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58 15 de febrer: 1.300.000 persones protesten contra

la guerra a l’Iraq.

15 de març: Inaugurada un illa d’equipaments al
Fort Pienc.

22 de març: Nova manifestació de 500.000
persones contra la guerra.

26 març: Es fa la primera “cassolada” popular
contra la guerra.

2 d’abril: Mor Terenci Moix.

8 de juny: 5.000 persones es despullen en una
“performance” a Montjuïc.

25 de maig: Joan Clos torna a guanyar les
eleccions municipals.

12 de juliol: Es celebren a Barcelona els
Campionats Mundials de Natació.

11 d’octubre: El Carmel obre la biblioteca Juan
Marsé.

18 d’octubre: Mor Manuel Vázquez Montalbán.

24 de novembre: Mor el “Floquet de Neu”.

14 de desembre: S’inaugura la línia 11 del metro a
Nou Barris.

17 de desembre: Desmuntada la darrera de les
torres d’alta tensió del Besòs.

Quan d’aquí uns anys als llibres d’història i reculls periodístics s’hagi de fer la crònica del 2003, és
molt probable que la fotografia escollida per expressar gràficament l’essència d’aquell any sigui la
del passeig de Gràcia i la Gran Via plenes a vessar de gent expressant el seu rebuig a l’anunciada

guerra de l’Iraq. Però potser la fotografia escollida és la d’un balcó de la ciutat amb una banderola on
apareix una bomba sota el símbol de prohibit i el lema “Aturem la Guerra”. Tant se val, difícilment Bar-
celona recordarà aquell any per un motiu diferent.

Durant mesos, la ciutadania expressa un
clam unànime per totes les vies i de
totes les maneres possibles. Als carrers,
als balcons, a les botigues, a les esco-
les, a les empreses, als mitjans de comu-
nicació, cap àmbit de la vida no va
poder mantenir-se aliè a una sensibili-
tat social clara i contundent amb projec-
ció global en temps de globalització. I el CJB, reflex juvenil de la seva ciutat, no és un element més de
la mobilització sinó que s’hi situa de ple empenyent-la, expressant-la, animant-la, fent-la possible. El
Casal d’Associacions Juvenils de Barcelona va tornar a ser, un cop més, el “braç armat” de l’activitat cívi-
ca: des d’allà es distribueix gran part del material de la Plataforma Aturem la Guerra, que celebra les
seves assemblees al mateix Casal. La primavera pacífica de Barcelona marca el punt àlgid del cicle de
mobilitzacions 2000-2004 i el CJB no es resigna a jugar un paper d’espectador. 

Però hi ha moments per expressar el consens i hi ha moments per expressar el diàleg, i el CJB intervé
en el procés electoral municipal amb una actitud valenta i dinàmica per expressar les reivindicacions de
les entitats juvenils i alhora ser canal d’expressió dels programes i candidats i candidates joves dels par-
tits polítics. I sense donar temps per a dubtes, marca clarament quina havia de ser la prioritat número
u del nou ajuntament: l’habitatge. Amb un recorregut en autobús per la ciutat, s’assenyalen espais per
a noves promocions de pisos per a joves i es llança una consigna clara: “Propera parada, Emancipació”.

Durant mesos, la ciutadania
expressa un clam unànime 
per totes les vies i de totes 
les maneres possibles 
contra la guerra de l’Iraq
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Casal d’Associacions, deu minuts d’un matí
qualsevol de la primavera del 2003 al Punt
d’Informació.
....
Hola! És aquí on teniu les banderoles aquestes
contra la guerra?
Sí, així és. Costen 1,50. Quantes en vols?
Doncs mira, posa-me’n 50, perquè a l’entitat
tothom en vol.
....
Hola, venia perquè tenia hora amb l’assessoria
legal.
De quina entitat ets?
Sóc del col·lectiu jove contra la violència de
gènere, i és per informar-nos de com hem de
fer els estatuts.
Ah, molt bé, ets la Mireia, oi? Doncs mira, l’as-
sessor és aquell noi d’allà. T’està esperant.
...
Molt bé! Aquí les tens, 50!
Escolta, i si vull col·laborar d’una manera més
activa en aquesta plataforma que s’ha creat,
com ho faig?
Mira, cada dijous, a partir de les 9 del vespre
hi ha assemblea de la Plataforma Aturem la
Guerra i allà podràs saber com pots implicar-
t’hi més.
...
Perdona, la sala de juntes?
Veus l’ascensor? Doncs baixant les escales de
la dreta, al primer replà que trobis.
Saps si ja hi són els del curs de medi ambient?
Sí, ja han entrat unes quantes persones.
....
Eooo!!!!, els del CJB, podeu donar-nos un cop
de mà? Ens porten més banderoles!!!
....
Hola! Sóc de la Coordinadora de l’Eixample,
venia a tornar el canó de vídeo.

Espera que agafo la fitxa... Veig que ja ho vau
pagar. Us ha anat bé? Algun problema?
No, no, tot bé, gràcies.
Doncs molt bé, fins la propera!
....
Jo volia 100 xapes contra la guerra.
Molt bé, un moment.
....
(Truquen al 901 51 52 53) Casal d’Associacions,
digui?
Volia parlar amb aquesta entitat que treballa
amb joves extutelats...
L’entitat es diu Punt de Referència, ara te’ls
passo...
....
Hola! Vinc de la impremta, on us deixo aques-
tes caixes?
Ah! El nou butlletí 901 51 52 53... A veure,
deixa-les aquí en aquest racó que demà ja
farem la tramesa a les entitats.
....
Hola! Venía a mirar el ascensor.
Sí, ahir a la tarda va deixar de funcionar... És
normal que s’espatlli tan sovint?

Es que lo que debería hacerse es cambiar todo
el motor... Me pasas la llave?
....
Escolta, em puc posar al quiosc d’internet?
Sí, està lliure. Apunta’t aquí i recorda que si hi
ha algú que s’espera, el temps màxim d’ús és de
30 minuts.
....
Ja us han arribat els cartells per a la mani del
dissabte?
Estan a sobre d’aquella taula, agafa els que vul-
guis perquè ens n’han arribat la tira!
Ah, d’acord!
....

Lluís Coromines va ser tècnic assessor 
de Subvencions des del 2000 fins al 2002 
i director del Casal d’Associacions 
des del 2002 fins al 2004

Entitats donades d’alta: 

Associació Sòcio-Cultural Ibn Batuta,
Associació WAFAE de la Llengua i la Cul-
tura Àrab, DONA-Joves Nacionalistes per
la Igualtat, Plataforma Infantil i Juvenil
de Les Corts

Al servei de les entitats juvenils, al servei de la societat civil

“Hola! És aquí on teniu les
banderoles aquestes contra
la guerra?... Doncs mira,
posa-me’n 50”



“Construïm el món!”
Amb aquest lema
obria el 8 d’agost

les portes el Festival Mundial
de la Joventut Barcelona
2004 (FMJB 2004), organit-
zat conjuntament pel Consell
de la Joventut de Barcelona i
el Consell Nacional de la
Joventut de Catalunya.
Durant deu dies i fins el 14
d’agost, més de 8.000 joves
d’entre 16 i 30 anys, proce-
dents de 140 països, omplen
el recinte Fòrum per debatre,
reflexionar, compartir expe-
riències i gaudir d’una trobada única que té
com a objectius mostrar la tasca del moviment
associatiu juvenil a nivell mundial, reivindicar
els drets de la gent jove i fer sentir la seva veu
sobre les futures polítiques de joventut. La de
Barcelona va ser la tercera edició del Festival
–la primera va ser l’any 1998 a Portugal i la
segona, el 2001 a Panamà. 

Des del compromís amb el treball en xarxa, molts i moltes joves, representant les seves entitats, tre-
ballen colze a colze per fer realitat la trobada juvenil internacional més gran, plural i diversa que la
nostra ciutat ha pogut organitzar –i viure– mai. L’esforç tècnic i humà que suposa per a les associa-
cions juvenils l’organització d’un esdeveniment d’aquestes dimensions és impressionant. Per al CJB,
l’organització del FMJB 2004 es concep com un “regal del moviment associatiu juvenil a la ciutat”. 

Un present de les entitats de Barcelona que serveix definitivament per demostrar el paper social,
educatiu i polític que desenvolupa el teixit associatiu juvenil. Sense cap mena de dubte, aquest esde-
veniment marca un abans i un després en la vida associativa juvenil de la ciutat, i des del CJB, es
valora el Festival com una gran demostració de força, autonomia i capacitat per part de les entitats
i grups de joves.

Però no tota la tasca d’aquest any es redueix al nivell global. També signa, amb el Consell de la Joven-
tut de València, un acord d’agermanament per enfortir els lligams entre els moviments associatius
d’ambdues ciutats, tan semblants en tantes coses. Un acord que es desenvoluparia en anys poste-
riors i que serviria per compartir experiències ben fructíferes. 
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60 3 de febrer: Reobre el Centre de les Dones

Francisca Bonehimasson.

12 de març: Gran manifestació contra els
atemptats de l’11 de març a Madrid.

20 de març: Manifestació contra la guerra a l’Iraq
en el primer aniversari del seu començament.

3 d’abril: Comença a circular el Trambaix, 33 anys
després de la supressió dels tramvies a la ciutat
(tret del del Tibidabo).

22 d’abril: S’inaugura l’ampliació del Palau de la
Música.

1 de maig: Les restes arqueològiques del Mercat
del Born poden ser visitades.

8 de juliol: Entra en funcionament el Trambesòs.

9 de maig: S’inaugura el Fòrum de les Cultures.

15 de maig: “Gran carnaval brasiler” al passeig de
Gràcia.

5 de juny: Tancada d’immigrants a la Catedral, que
són expulsats/des per la policia.

4 d’agost: La policia desallotja l’Hamsa. 

25 de setembre: S’inaugura el Cosmocaixa, el nou
Museu de la Ciència.

26 de setembre: Tanca el Fòrum amb un
piromusical al qual assisteixen 800.000 persones.

16 de desembre: S’inaugura el Museu Nacional d’Art
de Catalunya, després de 14 anys d’obres.

“Construïm el món!” 
Amb aquest lema obria 
el 8 d’agost les portes el
Festival Mundial de 
la Joventut de Barcelona
2004 (FMJB 2004)
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El FMJB 2004 va ser, sens dubte, una de les
“mogudes” més grans mai organitzades pel
Moviment Associatiu Juvenil Català, i en con-
cret per la gent jove de Barcelona, amfitriona
d’aquest esdeveniment únic. La perspectiva
històrica que ens donen els anys que ja han
passat ens permet fer unes reflexions al vol-
tant del que realment va significar el Festival.

En primer lloc, el FMJB 2004 va fer visible una
realitat sovint soterrada o ignorada per la inòpia
dels mitjans de comunicació i no prou recone-
guda per les administracions: la capacitat de les
associacions juvenils per organitzar grans esde-
veniments tot i les limitacions amb què moltes
vegades subsisteixen i el poder dels i les joves
que participen activament a fer d’aquesta una
societat més lliure, justa i humana. Durant
aquells 10 dies d’agost de 2004, els mitjans de
comunicació es van fer ressò d’aquest fet, amb
la infinitat de notícies que es van generar al vol-
tant del Festival, que va permetre així l’enforti-
ment del moviment associatiu juvenil.

En segon lloc, el Festival va permetre la creació
d’innombrables contactes, tant formals com
informals, entre entitats locals i d’altres parts del
món, compartint experiències i fent xarxa entre

les diferents realitats juvenils existents en
aquest món, malauradament encara tan desigual.
Així, es van poder crear lligams entre diferents
associacions i entitats que de segur han permès
l’organització d’activitats conjuntes, font inaca-
bable de creixement i millora en la consecució
dels seus fins.

Finalment, el FMJB 2004 també va suposar un
espai d’aprenentatge, debat i discussió al vol-
tant d’aquells temes que més interessen als i les
joves. Poder sentir parlar de comunicació, infor-
mació i repressió a Alí Lmrabet, de la situació
actual de la distribució de la riquesa i eradica-
ció de la pobresa a Frei Betto, de creixement
econòmic i desenvolupament sostenible a Ramon
Folch, i de mediació de conflictes a Alec Reid,
entre d’altres, només és una petita mostra de la
gran quantitat de personalitats destacades que
van participar en el marc del programa central
per tal de donar-nos una visió experta sobre les
diferents temàtiques en les quals són eminèn-
cies reconegudes. En el marc del programa auto-
gestionat, que tal com el seu nom indica, van
organitzar les mateixes associacions juvenils par-
ticipants, tant locals com vingudes d’arreu, es
van realitzar més de 500 activitats, en què van
poder demostrar a què es dediquen, com ho fan

i amb quins reptes i problemes es troben. Final-
ment, el programa paral·lel va permetre al
mateix jovent de casa mostrar la nostra ciutat i
el nostre país a la resta de participants, tot fent
turisme social i associatiu, o sigui que per exem-
ple, quan vàrem anar a les Terres de l’Ebre vàrem
anar-hi de la mà de la Plataforma contra el Pla
Hidrològic Nacional, fet que va permetre als i les
participants veure-hi més enllà i poder afirmar
que “lo riu és vida”.

Tot això no hauria estat possible sense la
col·laboració, des de l’any 2001, d’un gran equip
de persones, i la il·lusió, la responsabilitat i l’es-
forç que les entitats del CJB van demostrar abans
i durant la realització del Festival, tres qualitats
del tot imprescindibles a l’hora d’organitzar amb
èxit qualsevol nou projecte. 

Marc Oliveras i Palahí va ser cap administra-
tiu del 2000 al 2002 i vicepresident del CJB
des del 2003 fins al 2005

Entitats donades d’alta: 

Associació Internacional d’Estudiants de
Ciències Econòmiques i Empresarials, Bar-
celona Voluntària, Jove Cambra Interna-
cional de Barcelona (Segona entrada),
Joventut Europea Federalista (Segona
entrada), Joventut d’Unitat Progressista
de la ONCE

“Construïm el món!” Finalment, el FMJB 2004
també va suposar un espai
d’aprenentatge, debat i
discussió al voltant
d’aquells temes que més
interessen als i les joves
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62 26 de gener: S’ensorra un edifici del Carmel per les

obres del metro: 809 veïns i veïnes són
desallotjades.

25 d’abril: Obre el nou alberg municipal de la
Fundació Pere Tarrés, els més gran de la ciutat, al
carrer Numància.

2 de maig: Entren en funcionament les àrees
verdes de dissuasió de l’ús del cotxe.

7 de maig: 54.170 persones immigrades veuen
regularitzada la seva situació.

10 de maig: S’inaugura el mercat de Santa
Caterina, tancat sis anys enrere.

12 de juny: Bicicletada per demanar més espais per
a les bicis.

28 de juliol: Obre, amb conflicte veïnal, la
‘”narcosala” de la Vall d’Hebron.

19 d’agost: Vandalisme a les festes de Gràcia.

27 d’agost: Batalla campal entre grafiters i policia. 

13 de novembre: S’inaugura la biblioteca Jaume
Fuster a Gràcia, la més gran de Barcelona.

20 de novembre: És inaugurada la nova seu de
Barcelona Televisió, al Poble Nou.

22 de desembre: El Congrés aprova la Carta
Municipal de Barcelona.

23 de desembre: L’Ajuntament aprova la nova
ordenança de civisme.

Més enllà de les celebracions del 25è
aniversari i de la consolidació de l’a-
germanament amb el Consell de la

Joventut de València, el 2005 es planteja com
un any de rellançament del Projecte Barcelona
Ciutat Jove, l’eina creada el 1999 per al segui-
ment de la política municipal. Sis anys després,
el debat de les entitats ha portat a aprofundir
en el BCJ com a proposta metodològica inte-
gral de participació, administració i comunica-
ció del CJB. “L’Estat de la Qüestió”, “El Punt
sobre la J”, “les Accions BCJ” i d’altres instru-
ments, esdevenen iniciatives consolidades per
al seguiment municipal i l’avaluació de les polí-
tiques públiques. 

Aquesta nova etapa del CJB, no debades,
coincideix també amb una nova etapa per a
les polítiques de joventut de la ciutat. La
Regidoria de Joventut promou, vint anys des-
prés, un nou Projecte Jove, un procés parti-
cipatiu que posa el CJB en el centre del
debat. La imaginació i el realisme condueixen
les entitats juvenils a poder fer una incidèn-
cia gran en la definició tant de les línies
estratègiques com de les propostes concretes. 

El CJB es planteja el Projecte Jove com una
eina de consolidació de la vertebració terri-
torial de l’associacionisme juvenil de la ciu-
tat i per tant, a més de totes les propostes
presentades, pretén que el llarg procés servei-
xi com a eina de consolidació de plataformes juvenils als barris i districtes. D’entrada, i abans de
començar el procés participatiu, es confirma l’acord per canviar la seu del Casal d’Associacions
Juvenils de Barcelona, on fins ara també s’havia ubicat el CJB. Després d’anys i anys de reivindi-
cacions s’aconsegueix que la demanda esdevingui un compromís municipal. Això és, sense cap
mena de dubte, un bon inici per al Projecte Jove!

Aquesta nova etapa 
del CJB, no debades,
coincideix també amb 
una nova etapa per a 
les polítiques de joventut
de la ciutat



63

Poques ciutats poden presumir com Barcelona
de tenir un Consell de la Joventut amb la vitali-
tat, la força, la frescor i més de 25 anys de tra-
jectòria com a espai de trobada i intercanvi entre
les associacions, promovent la participació juve-
nil, l’associacionisme i actuant com a altaveu i
interlocutor de les propostes de la gent jove.

El CJB és avui i des de fa anys un referent
imprescindible en política de joventut, sense
el qual no es podrien analitzar ni explicar les
actuacions públiques en matèria de joventut
realitzades a la nostra ciutat. Però el CJB és el
que és en bona part gràcies a les entitats juve-
nils que el formen. Aquestes han demostrat
una maduresa que ja voldrien tenir altres sec-
tors associatius, essent el CJB un espai on
aquestes entitats potencien allò que les uneix
i deixen en l’espai propi de cadascuna de les
entitats allò que les identifica i les diferencia
com a tals. Aquesta filosofia de treball genera
consens en el si de l’entitat i reconeixement i
admiració externs.

Un llibre commemoratiu d’aniversari pot servir
a dues finalitats diferents però complementà-
ries: d’una banda contribueix a enfortir la

memòria històrica i alhora és un reconeixement
explícit a la tasca desenvolupada durant 25
anys per moltes persones i moltes entitats.
D’altra banda és una oportunitat per tal que
aquelles persones, com jo mateix, que hem tin-
gut el privilegi de poder escriure unes ratlles
d’aquest llibre, plantegem segons el nostre
punt de vista alguns reptes de futur que sem-
pre poden ser analitzats en un llibre següent:

El CJB ha de seguir responent a les necessitats,
els neguits i les voluntats de les entitats juve-
nils que el componen. Aquí rau la seva força i
la seva capacitat d’actuació i mobilització.

Majoritàriament tothom accepta el discurs de
la descentralització, la subsidiarietat, la ges-
tió i presa de decisions cada cop més propera
a la ciutadania. El CJB pot ser pioner en aquest
sentit. La vertebració territorial i el treball en
xarxa de les entitats juvenils als districtes
n’augmentarà la capacitat d’interlocució i rei-
vindicació.

El concepte “participació” està de moda. Això
té conseqüències positives però també amena-
ces. Massa cops acaba essent una paraula

buida de contingut. Cal però entendre que les
formes de participació evolucionen amb el
temps, igual que també ho fan les relacions i
les estructures socials. Cal alhora defensar
sense negar altres mecanismes, que a partici-
par se n’aprèn participant i aquest és el gran
valor del teixit associatiu en general i de l’as-
sociacionisme juvenil en particular.

Associar-nos ens fa més i millors persones, més
forts com a societat i més lliures per desenvo-
lupar els nostres projectes vitals com a joves.

Xavier Florensa, regidor de Joventut 
des del 2003

Entitat donada d’alta: 

Espai Jove de la Intersindical-CSC

Enfortir el teixit associatiu juvenil ens fa més 
lliures i més forts com a ciutat i com a país

El CJB ha de seguir
responent a les
necessitats, els neguits i
les voluntats de les
entitats juvenils que la
composen
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Acció Escolta de Catalunya

Acció Jove - Joves de CCOO de Catalunya

Associació Cultural Universitària Goliardos 

AEmics, Espai per a les Llibertats Sexuals

Alianza Cristiana de Jóvenes de la YMCA

Alternativa Jove per a la Interculturalitat 

Artixoc 

Associació Catalana d’Homosexuals, Bisexuals i Transsexuals Immigrants

Associació de Casals i Grups de Joves de Catalunya 

Associació de Joves amb Altes Capacitats Intel·lectuals de Catalunya

Associació de Joves Amics de la Ràdio d’Horta - Guinardó

Associació de Joves Escriptors en Llengua Catalana

Associació de Joves Estudiants de Catalunya

Associació d’Ecologistes de Barcelona - Ecos de Barna

Associació d’Estats Generals d’Estudiants d’Europa - Barcelona

Associació d’Estudiants i Joves de Guinea Equatorial

Associació d’Estudiants Progressistes

Associació Diomira

Associació Internacional d’Estudiants de Ciències Econòmiques i Empresarials

Associació Internacional Joventut Idente

Associació de Joves Consumidors de Catalunya - Consum Rebel

Associació per a l’Assessorament i la Prevenció dels Abusos Sexuals a Menors

Associació Sòcio – Cultural Ibn Batuta 

Associació Universitària “Sin Vergüenza”

Associació WAFAE

Avalot – Joves de la UGT de Catalunya

Barcelona Voluntària

Bloc d’Estudiants Nacionalistes

Casal Lambda

Actualment el Consell de la Joventut de Barcelona el formen:
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Centre Cristià dels Universitaris

Centre d’Informació i Serveis a l’Estudiant de Catalunya

Centre Excursionista de Catalunya

Centre Marista d’Escoltes

Centre Passatge

Col·lectiu de Joves Comunistes - Joventut Comunista, PCC

Consell de la Joventut d’Horta - Guinardó

Coordinadora Infantil i Juvenil de l’Eixample

Creu Roja Joventut

DONA - Joves Nacionalistes per a la Igualtat

Escola Lliure El Sol

Escoltes Catalans

Espai Jove de la Intersindical - CSC

Esplais Catalans

Federació Catalana de l’Esplai

Federació de Centres Juvenils Don Bosco de Catalunya

Federació ECOM

Federació Nacional d’Estudiants de Catalunya

Fundació Escolta Josep Carol 

Fundació Francesc Ferrer i Guàrdia

Grup Jove de Gais i Lesbianes de Catalunya

Institut de la Formació de la Fundació Pere Tarrés

Jove Cambra Internacional de Barcelona 

Joventut de la USOC

Joventut Europea Federalista

Joventut Nacionalista de Catalunya

Joventut Obrera Cristiana Nacional de Catalunya i les Illes

Joventut Socialista de Catalunya – Federació de Barcelona

Joventuts d’Esquerra Republicana de Catalunya - Federació de
Barcelona

Joventuts d’Unitat Progressista de la ONCE

Joventuts Musicals de Barcelona

Joves Comunistes - PSUC Viu

Joves de La Marina

Joves d’Esquerra Unida i Alternativa

Joves d’Esquerra Verda de Barcelona

MAGMA - Associació per Promoure la Recerca Jove

Minyons Escoltes Guies Sant Jordi de Catalunya - Demarcació del
Barcelonès

Món-3 

Moviment de Centres d’Esplais Cristians

Moviment d’Universitaris i Estudiants Cristians

Moviment Infantil i Juvenil d’Acció Catòlica

Moviment per la Pau

Nexes Interculturals de Joves per Europa

Noves Generacions del PP de Barcelona

Plataforma Infantil i Juvenil de Les Corts

Recursos d’Animació Intercultural

Secretariat de Joves La Salle

Servei Civil Internacional - Catalunya

Sindicat d’Estudiants

Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans

Taula de Joves del Districte de Sant Andreu

Trans-Formas

Unió de Joves Demòcrata Cristians de Catalunya



66 Membres que han format part del Secretariat del CJB:

Any 1980:

Oriol Balaguer President MEC
Joan Muntaner Vicepresident Escola de l’Esplai
Carles Prats Vicepresident JSC
Benet Cases Secretari JCC
Lluïsa Miñana Administradora JNC
Salvador Jerez Vocal EC
Joan Ramon Vocal Ag. Cult. Folklòrica
Xavier Roigé Vocal SIPAJ
Pius Fransoy Vocal IRES
Montse Farré Vocal JERC
Josep M. Salgado Vocal MJCC

Any 1980-1981 (II i III AGO):

Oriol Balaguer President MEC
Joan Muntaner Vicepresident Escola de l’Esplai
Joan Puigdollers Vicepresident JNC
Josep M. Céspedes Secretari JCC
Jordi Williams Administrador JSC
Francesc Costa Vocal Ag. Cult. Folklòrica
Salvador Jerez Vocal EC
Joan Torrella Vocal MUEC
Xavier Roigé Vocal SIPAJ
Carles de Alfonso Vocal JERC
Josep M. Salgado Vocal MJCC
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Any 1981-1982 (IV i V AGO):

Joan Torrella President MUEC
Jordi William Vicepresident JSC
Mercè Mach Vicepresidenta MIJAC
Antoni Comas Secretari JNC
Francesc Freixa Administrador GSJC
Carles Postico Vocal EC
Jordi Benedí Vocal MJCC
Antoni Camps Vocal JCC
Carme Egea Vocal MCR
Enric Canet Vocal SCV
Marta Gómez Vocal SIPAJ

Any 1982-1983 (VI i VII AGO):

Joan Torrella President MUEC
Jordi William Vicepresident JSC
Mercè Mach Vicepresidenta MIJAC
Carme Egea Secretària MCR
Francesc Freixa Administrador GSJC
Joaquim Forn Vocal JNC
Carles Postico Vocal EC
Marta Gómez Vocal SIPAJ
Enric Canet Vocal SCV
Eduard Prats Vocal JCC
Jordi Benedí Vocal MJCC

Any 1983-1984 (VIII i IX AGO):

Francesc Freixa President GSJ
Xavier Menéndez Vicepresident JSC
Laura Valls Vicepresidenta JCC
Jordi Benedi Secretari MJCC
Enric Vendrell Administrador UJ
Joaquim Forn Vocal JNC
Carles Postico Vocal EC
Anna Escobedo Vocal La Brúixola
Josep Miquel Alegret Vocal SCCT
Jaume Subirana Vocal MUEC
Joan Segura Vocal ESPLAC

ACE: Associació Catalana d’Estudiants
ACJ: Associació de Casals i Grups de Joves de Catalunya 
ADENA: Associació per a la Defensa de la Natura
AEJGE: Associació d’Estudiants i Joves de Guinea Equatorial 
AOC: Associació d’Objectors de Consciència
AEP: Associació d’Estudiants Progressistes
AJEC: Associació de Joves Estudiants de Catalunya
CCOO: Comissions Obreres 
CCU: Centre Cristià dels Universitaris
CDS: Centre Democràtic i Social
CGL: Coordinadora Gai-Lesbiana 
CISEC: Centre d’Informació i Serveis a l’Estudiant de Catalunya
CJC: Col·lectiu de Joves Comunistes
CRJ: Creu Roja-Joventut 
CSC: Confederació Sindical de Catalunya
DEPANA: Lliga per a la Defensa del Patrimoni Natural 
DJT DE LA UGT: Departament de la Joventut Treballadora 
de la Unió General de Treballadors
Dona-JNI: DONA-Joves Nacionalistes per a la Igualtat 
EC: Escoltes Catalans
ECOM: Entitats Col·laboradores amb Minusvàlids
ESPLAC: Esplais Catalans
FNEC: Federació Nacional d’Estudiants de Catalunya
GSJC: Guies Sant Jordi de Catalunya
IRES: Institut de Reinserció Social
JCC: Joventut Comunista de Catalunya
JCDC: Joventuts de Convergència Democràtica de Catalunya
JCDS: Joventuts del CDS
JERC: Joventuts d’Esquerra Republicana de Catalunya
JEV-JIC: Joves d’Esquerra Verda-Joves amb Iniciativa 
JOC: Joventut Obrera Cristiana Nacional de Catalunya i les Illes 
JNC: Joventut Nacionalista de Catalunya
JOBAC: Joves Obrers de Barris i Ambients Cristians
JSC: Joventut Socialista de Catalunya 
MCEC: Moviment de Centres d’Esplais Cristians
MCR: Moviment de Crítica Radical 
MEC: Minyons Escoltes de Catalunya
MEGSJC: Minyons Escoltes Guies Sant Jordi de Catalunya
MIJAC: Moviment Infantil i Juvenil d’Acció Catòlica
MJCC: Moviments de Joventuts Comunistes de Catalunya
MUEC: Moviment d’Universitaris i Estudiants Cristians
ONCE: Organización Nacional de Ciegos de España
PCC: Partit dels Comunistes de Catalunya
PP: Partit Popular
PSC: Partit dels Socialistes de Catalunya
PSUC: Partit Socialista Unificat de Catalunya
RAI: Recursos d’Animació Intercultural 
SCCT: Servei Català de Camps de Treball
SCV: Servei Colònies de Vacances-Càritas Barcelona
SIPAJ: Servei d’Informació i Promoció d’Activitats Juvenils
UGT: Unió General de Treballadors
UJ: Unió de Joves Democratacristians de Catalunya
UPC: Universitat Politècnica de Catalunya
USOC: Unió Sindical Obrera de Catalunya
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Any 1984-1985 (X i XI AGO):

Anna Escobedo Presidenta La Brúixola
Laura Valls Vicepresidenta JCC
Rosa Alarcón Vicepresidenta MUEC
Eduard Balsebre Secretari JSC
Josep M. Llansà Administrador MEGSJC
Manolo Osorio Vocal JOBAC
Jordi Hinojosa Vocal EC
Mónica Rodríguez Vocal AJEC
Carles Ortega Vocal UJ
Enrique Moure Vocal CJC
Xavier Serrallonga Vocal MJCC

Any 1985-1986 (XII i XIII AGO):

Anna Escobedo Presidenta La Brúixola
Rosa Alarcón Vicepresidenta MUEC
Quique Moure Vicepresident CJC
Eduard Balsebre Secretari JSC
Josep M. Llansà Administrador MEGSJC
Jordi Hinojosa Vocal EC
Carles Ortega Vocal UJ
Manuel J. Quero Vocal JOBAC
Dani Inglada Vocal AJEC
Beatriu Martí Vocal JCC
Manel Martorell Vocal JNC

Any 1986-1987 (XIV i XV AGO):

Rosa Alarcón Presidenta MUEC
Manuel J. Quero Vicepresident JOBAC
Quique Moure Vicepresident CJC
Eduard Balsebre Secretari JSC
Albert de Gregorio Administrador MEGSJC
Marta Solè Vocal La Brúixola
Adela Gil Vocal AJEC
Carme Donaire Vocal ESPLAC
Erika Casajoana Vocal UJ
Manel Martorell Vocal JNC
Beatriu Martí Vocal JCC
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Any 1987 (XVI AGO):

Rosa Alarcón Presidenta MUEC
Manuel J. Quero Vicepresident JOBAC
Quique Moure Vicepresident CJC
Manel Martorell Secretari JNC
Albert de Gregorio Administrador MEGSJC
Marta Solè Vocal La Brúixola
Adela Gil Vocal AJEC
Carme Donaire Vocal ESPLAC
Erika Casajoana Vocal UJ
Francesc Gil Vocal JSC
Miquel Puente Vocal JCC

Any 1988 (XVII i XVIII AGO):

Rosa Alarcón Presidenta MUEC
Quique Moure Vicepresident CJC
Manuel J. Quero Vicepresident JOBAC
Manel Martorell Secretari JNC
Albert de Gregorio Administrador MEGSJC
Marta Solè Vocal La Brúixola
Carme Donaire Vocal ESPLAC
Erika Casajoana Vocal UJ 
Miquel Puente Vocal JCC
Adela Gil Vocal AJEC
Francesc Gil Vocal JSC

Any 1989 (XIX AGO):

Albert de Gregorio President MEGSJC
Marta Solé Vicepresident La Brúixola
Miquel Puente Vicepresident JCC
Lluïsa Guedea Administradora MUEC
Manuel J. Quero Vocal JOBAC
Adela Gil Vocal AJEC
Pere Borull Vocal JSC
Elionor Santamaria Vocal UJ
Josep Àngel Solana Vocal ESPLAC
Juan José Toledo Vocal CJC
Pilar Gomà Vocal JNC

ACE: Associació Catalana d’Estudiants
ACJ: Associació de Casals i Grups de Joves de Catalunya 
ADENA: Associació per a la Defensa de la Natura
AEJGE: Associació d’Estudiants i Joves de Guinea Equatorial 
AOC: Associació d’Objectors de Consciència
AEP: Associació d’Estudiants Progressistes
AJEC: Associació de Joves Estudiants de Catalunya
CCOO: Comissions Obreres 
CCU: Centre Cristià dels Universitaris
CDS: Centre Democràtic i Social
CGL: Coordinadora Gai-Lesbiana 
CISEC: Centre d’Informació i Serveis a l’Estudiant de Catalunya
CJC: Col·lectiu de Joves Comunistes
CRJ: Creu Roja-Joventut 
CSC: Confederació Sindical de Catalunya
DEPANA: Lliga per a la Defensa del Patrimoni Natural 
DJT DE LA UGT: Departament de la Joventut Treballadora 
de la Unió General de Treballadors
Dona-JNI: DONA-Joves Nacionalistes per a la Igualtat 
EC: Escoltes Catalans
ECOM: Entitats Col·laboradores amb Minusvàlids
ESPLAC: Esplais Catalans
FNEC: Federació Nacional d’Estudiants de Catalunya
GSJC: Guies Sant Jordi de Catalunya
IRES: Institut de Reinserció Social
JCC: Joventut Comunista de Catalunya
JCDC: Joventuts de Convergència Democràtica de Catalunya
JCDS: Joventuts del CDS
JERC: Joventuts d’Esquerra Republicana de Catalunya
JEV-JIC: Joves d’Esquerra Verda-Joves amb Iniciativa 
JOC: Joventut Obrera Cristiana Nacional de Catalunya i les Illes 
JNC: Joventut Nacionalista de Catalunya
JOBAC: Joves Obrers de Barris i Ambients Cristians
JSC: Joventut Socialista de Catalunya 
MCEC: Moviment de Centres d’Esplais Cristians
MCR: Moviment de Crítica Radical 
MEC: Minyons Escoltes de Catalunya
MEGSJC: Minyons Escoltes Guies Sant Jordi de Catalunya
MIJAC: Moviment Infantil i Juvenil d’Acció Catòlica
MJCC: Moviments de Joventuts Comunistes de Catalunya
MUEC: Moviment d’Universitaris i Estudiants Cristians
ONCE: Organización Nacional de Ciegos de España
PCC: Partit dels Comunistes de Catalunya
PP: Partit Popular
PSC: Partit dels Socialistes de Catalunya
PSUC: Partit Socialista Unificat de Catalunya
RAI: Recursos d’Animació Intercultural 
SCCT: Servei Català de Camps de Treball
SCV: Servei Colònies de Vacances-Càritas Barcelona
SIPAJ: Servei d’Informació i Promoció d’Activitats Juvenils
UGT: Unió General de Treballadors
UJ: Unió de Joves Democratacristians de Catalunya
UPC: Universitat Politècnica de Catalunya
USOC: Unió Sindical Obrera de Catalunya
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Any 1989 (XX AGO):

Albert de Gregorio President MEGSJC
Marta Solè Vicepresidenta La Brúixola
Miquel Puente Vicepresident JCC
José Antonio Miranda Secretari JSC
Jaume Gomis Administrador EC
Elionor Santamaria Vocal UJ
Judith Mira Vocal DEPANA
Pilar Gomà Vocal JNC
Mercè Canals Vocal ACE
Pere Trillas Vocal AJEC
Juanjo Toledo Vocal CJC
Manuel J. Quero Vocal JOBAC

Any 1990 (XXI AGO):

Albert de Gregorio President MEGSJC
Marta Solè Vicepresidenta La Brúixola
Miquel Puente Vicepresident JCC
José Antonio Miranda Secretari JSC
Jaume Gomis Administrador EC
Elionor Santamaria Vocal UJ
Judith Mira Vocal DEPANA
Pilar Gomà Vocal JNC
Gemma Lafuente Vocal CJC
Jordi Vendrell Vocal FNEC
Mercè Canals Vocal ACE

Any 1990 (XXII AGO):

Jaume Gomis President EC
Pilar Gomà Vicepresidenta JNC
Judith Mira Vicepresidenta DEPANA
José Antonio Miranda Secretari JSC
Quim Manso Administrador AOC
Gemma Lafuente Vocal CJC
Miquel Àngel Vallès Vocal FNEC
Francesc Olivella Vocal UJ
Josep Maeztu Vocal ACE
Mireia Castellanos Vocal JCC
Anna Tarrés Vocal MEGSJC
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Any 1991 (XXIII AGO):

Jaume Gomis President EC
Pilar Gomà Vicepresidenta JNC
Judith Mira Vicepresidenta DEPANA
José Antonio Miranda Secretari JSC
Quim Manso Administrador AOC
Gemma Lafuente Vocal CJC
Miquel Àngel Vallès Vocal FNEC
Guillem Erausquin Vocal UJ
Josep Maeztu Vocal ACE
Mireia Castellanos Vocal JCC
Anna Tarrés Vocal MEGSJC

Any 1992 (XXIV AGO):

Jaume Gomis President EC
Pilar Gomà Vicepresidenta JNC
Judith Mira Vicepresidenta DEPANA
José Antonio Miranda Secretari JSC
Quim Manso Administrador AOC
Miquel Àngel Vallès Vocal FNEC
Guillem Erausquin Vocal UJ
Josep Maeztu Vocal ACE
Mireia Castellanos Vocal JCC
Anna Tarrés Vocal MEGSJC

Any 1992 (V AGE):

Jaume Gomis President EC
Pilar Gomà Vicepresidenta JNC
Judith Mira Vicepresidenta DEPANA
José Antonio Miranda Secretari JSC
José Sabatés Administrador CJ d’Horta-Guinardó
Miquel Àngel Vallès Vocal FNEC
Josep Maeztu Vocal ACE
Mireia Castellanos Vocal JCC
Anna Tarrés Vocal MEGSJC
Roger Clavera Vocal CJ de Gràcia
Francesc Hernàndez Vocal AOC
Montse Izquierdo Vocal JCDS
Òscar Giménez Vocal JERC

ACE: Associació Catalana d’Estudiants
ACJ: Associació de Casals i Grups de Joves de Catalunya 
ADENA: Associació per a la Defensa de la Natura
AEJGE: Associació d’Estudiants i Joves de Guinea Equatorial 
AOC: Associació d’Objectors de Consciència
AEP: Associació d’Estudiants Progressistes
AJEC: Associació de Joves Estudiants de Catalunya
CCOO: Comissions Obreres 
CCU: Centre Cristià dels Universitaris
CDS: Centre Democràtic i Social
CGL: Coordinadora Gai-Lesbiana 
CISEC: Centre d’Informació i Serveis a l’Estudiant de Catalunya
CJC: Col·lectiu de Joves Comunistes
CRJ: Creu Roja-Joventut 
CSC: Confederació Sindical de Catalunya
DEPANA: Lliga per a la Defensa del Patrimoni Natural 
DJT DE LA UGT: Departament de la Joventut Treballadora 
de la Unió General de Treballadors
Dona-JNI: DONA-Joves Nacionalistes per a la Igualtat 
EC: Escoltes Catalans
ECOM: Entitats Col·laboradores amb Minusvàlids
ESPLAC: Esplais Catalans
FNEC: Federació Nacional d’Estudiants de Catalunya
GSJC: Guies Sant Jordi de Catalunya
IRES: Institut de Reinserció Social
JCC: Joventut Comunista de Catalunya
JCDC: Joventuts de Convergència Democràtica de Catalunya
JCDS: Joventuts del CDS
JERC: Joventuts d’Esquerra Republicana de Catalunya
JEV-JIC: Joves d’Esquerra Verda-Joves amb Iniciativa 
JOC: Joventut Obrera Cristiana Nacional de Catalunya i les Illes 
JNC: Joventut Nacionalista de Catalunya
JOBAC: Joves Obrers de Barris i Ambients Cristians
JSC: Joventut Socialista de Catalunya 
MCEC: Moviment de Centres d’Esplais Cristians
MCR: Moviment de Crítica Radical 
MEC: Minyons Escoltes de Catalunya
MEGSJC: Minyons Escoltes Guies Sant Jordi de Catalunya
MIJAC: Moviment Infantil i Juvenil d’Acció Catòlica
MJCC: Moviments de Joventuts Comunistes de Catalunya
MUEC: Moviment d’Universitaris i Estudiants Cristians
ONCE: Organización Nacional de Ciegos de España
PCC: Partit dels Comunistes de Catalunya
PP: Partit Popular
PSC: Partit dels Socialistes de Catalunya
PSUC: Partit Socialista Unificat de Catalunya
RAI: Recursos d’Animació Intercultural 
SCCT: Servei Català de Camps de Treball
SCV: Servei Colònies de Vacances-Càritas Barcelona
SIPAJ: Servei d’Informació i Promoció d’Activitats Juvenils
UGT: Unió General de Treballadors
UJ: Unió de Joves Democratacristians de Catalunya
UPC: Universitat Politècnica de Catalunya
USOC: Unió Sindical Obrera de Catalunya
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Any 1992 (XXV AGO):

Jaume Gomis President EC
José Antonio Miranda Vicepresident JSC
Judith Mira Vicepresidenta DEPANA
Montse Izquierdo Secretària JCDS
José Sabatés Administrador CJ d’Horta-Guinardó
Miquel Àngel Vallès Vocal FNEC
Josep Maeztu Vocal ACE
Mireia Castellanos Vocal JCC
Anna Tarrés Vocal MEGSJC
Roger Clavera Vocal CJ de Gràcia
Francesc Hernàndez Vocal AOC
Lidia Gàllego Vocal JNC
Xavier Bastos Vocal JERC

Any 1992 (XXVI AGO):

Anna Tarrés Presidenta MEGSJC
Mireia Castellanos Vicepresidenta Joves amb Iniciativa
José Sabatés Vicepresident CJ d’Horta-Guinardó
Laura Torrecilla Secretària JERC
Pedro de Haro Administrador ESPLAC
Roger Manetas Vocal EC
Lolo Gálvez Vocal CCOO
Josep Enric Rodríguez Vocal ACE
Miquel Àngel Vallès Vocal FNEC
Francesc Sedano Vocal JSC
Francesc X. Carabassa Vocal JNC
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Any 1993 (XXVII AGO):

Anna Tarrés Presidenta MEGSJC
Mireia Castellanos Vicepresidenta Joves amb Iniciativa
José Sabatés Vicepresident CJ d’Horta-Guinardó
Laura Torrecilla Secretària JERC
Pedro de Haro Administrador ESPLAC
Roger Manetas Vocal EC
Lolo Gálvez Vocal CCOO
Josep Enric Rodríguez Vocal ACE
Miquel Àngel Vallès Vocal FNEC
Francesc Sedano Vocal JSC
Francesc X. Carabassa Vocal JNC

Any 1994 (XXVIII AGO):

Pedro de Haro President ESPLAC
Francesc Sedano Vicepresident JSC
José Sabatés Vicepresident CJ d’Horta-Guinardó
Jordi Farriol Secretari ACE
Marc Oliveda Administrador JNC
Gabriel Losada Vocal Joves amb Iniciativa
Lolo Gálvez Vocal CCOO
Mar Estrems Vocal AJEC
Marc Díaz Vocal JERC
Miquel Àngel Vallès Vocal FNEC
Roger Manetas Vocal EC

Any 1994 (XXIX AGO):

Pedro de Haro President ESPLAC
Francesc Sedano Vicepresident JSC
José Sabatés Vicepresident CJ d’Horta-Guinardó
Jordi Farriol Secretari ACE
Marc Oliveda Administrador JNC
Gabriel Losada Vocal Joves amb Iniciativa
Lolo Gálvez Vocal CCOO
Mar Estrems Vocal AJEC
Marc Díaz Vocal JERC
Miquel Àngel Vallès Vocal FNEC
Roger Manetas Vocal EC

ACE: Associació Catalana d’Estudiants
ACJ: Associació de Casals i Grups de Joves de Catalunya 
ADENA: Associació per a la Defensa de la Natura
AEJGE: Associació d’Estudiants i Joves de Guinea Equatorial 
AOC: Associació d’Objectors de Consciència
AEP: Associació d’Estudiants Progressistes
AJEC: Associació de Joves Estudiants de Catalunya
CCOO: Comissions Obreres 
CCU: Centre Cristià dels Universitaris
CDS: Centre Democràtic i Social
CGL: Coordinadora Gai-Lesbiana 
CISEC: Centre d’Informació i Serveis a l’Estudiant de Catalunya
CJC: Col·lectiu de Joves Comunistes
CRJ: Creu Roja-Joventut 
CSC: Confederació Sindical de Catalunya
DEPANA: Lliga per a la Defensa del Patrimoni Natural 
DJT DE LA UGT: Departament de la Joventut Treballadora 
de la Unió General de Treballadors
Dona-JNI: DONA-Joves Nacionalistes per a la Igualtat 
EC: Escoltes Catalans
ECOM: Entitats Col·laboradores amb Minusvàlids
ESPLAC: Esplais Catalans
FNEC: Federació Nacional d’Estudiants de Catalunya
GSJC: Guies Sant Jordi de Catalunya
IRES: Institut de Reinserció Social
JCC: Joventut Comunista de Catalunya
JCDC: Joventuts de Convergència Democràtica de Catalunya
JCDS: Joventuts del CDS
JERC: Joventuts d’Esquerra Republicana de Catalunya
JEV-JIC: Joves d’Esquerra Verda-Joves amb Iniciativa 
JOC: Joventut Obrera Cristiana Nacional de Catalunya i les Illes 
JNC: Joventut Nacionalista de Catalunya
JOBAC: Joves Obrers de Barris i Ambients Cristians
JSC: Joventut Socialista de Catalunya 
MCEC: Moviment de Centres d’Esplais Cristians
MCR: Moviment de Crítica Radical 
MEC: Minyons Escoltes de Catalunya
MEGSJC: Minyons Escoltes Guies Sant Jordi de Catalunya
MIJAC: Moviment Infantil i Juvenil d’Acció Catòlica
MJCC: Moviments de Joventuts Comunistes de Catalunya
MUEC: Moviment d’Universitaris i Estudiants Cristians
ONCE: Organización Nacional de Ciegos de España
PCC: Partit dels Comunistes de Catalunya
PP: Partit Popular
PSC: Partit dels Socialistes de Catalunya
PSUC: Partit Socialista Unificat de Catalunya
RAI: Recursos d’Animació Intercultural 
SCCT: Servei Català de Camps de Treball
SCV: Servei Colònies de Vacances-Càritas Barcelona
SIPAJ: Servei d’Informació i Promoció d’Activitats Juvenils
UGT: Unió General de Treballadors
UJ: Unió de Joves Democratacristians de Catalunya
UPC: Universitat Politècnica de Catalunya
USOC: Unió Sindical Obrera de Catalunya
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Any 1995 (XXX AGO):

Guillem Espriu President CISEC
Gabriel Losada Vicepresident Joves amb Iniciativa
Xavier Gorrea Vicepresident ESPLAC
Marc López Secretari JSC
Albert García Administrador ACE
Guadalupe Mancheño Vocal Ecos de Barna
Josep M. Pon Vocal JNC
Marc Díaz Vocal JERC
Ricardo Mondragón Vocal DJT DE LA UGT
Roger Manetas Vocal EC

Any 1996 (XXXI AGO): 

Guillem Espriu President CISEC
Dolors Camats Vicepresidenta RAI
Marc Díaz Secretari JERC
Xavier Gorrea Administrador ESPLAC
Esther Pano Vocal AJEC
Antonio Alonso Vocal CCOO
Albert Giménez Vocal Joves amb Iniciativa
Xavier García Vocal CGL
Ramon Berenguer Vocal MCEC

Any 1997 (XXXII AGO):

Guillem Espriu President CISEC
Dolors Camats Vicepresidenta RAI
Marc Díaz Secretari JERC
Xavier Gorrea Administrador ESPLAC
Esther Pano Vocal AJEC
Antonio Alonso Vocal CCOO
Albert Giménez Vocal Joves amb Iniciativa
Xavier García Vocal CGL
Ramon Berenguer Vocal MCEC
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Any 1998 (XXXIII AGO):

Xavier Tort President CGL
Marc Díaz Vicepresident JERC
Ramon Vázquez Secretari CRJ
Ramon Berenguer Administrador MCEC
Mar Llopis Vocal ESPLAC
Esther Pano Vocal AJEC
Pere Vallès Vocal Joves amb Iniciativa
Dolors Camats Vocal RAI
Antonio Alonso Vocal CCOO

Any 1999 (XXXIV AGO):

Xavier Tort President (fins al juny) CGL
Jordi Solé Vicepresident / Pres. EC
Oriol Pérez Secretari Avalot
Juan Ramon Riera / Elena Alarcón Administrador JSC
Daniel Jones / Arsenia Torao Vocal AEJGE
Ramon Vázquez / N. Monsalve Vocal CRJ / CCU
Roger Mestre Vocal FNEC
Xavier Pastor Vocal JNC
Joffre Villanueva Vocal ESPLAC

Any 2000 (XXXV AGO): 

Jordi Solé President EC
Joffre Villanueva Vicepresident ESPLAC
Núria Monsalve Secretària CCU
Víctor Cullell Administrador JNC
Carles Català Vocal Joves de la CONC
Víctor Valls Vocal CJ d’Horta-Guinardó
Arsenia Torao Vocal AEJGE
Angel García Vocal JSC
Flora Saura Vocal FNEC

ACE: Associació Catalana d’Estudiants
ACJ: Associació de Casals i Grups de Joves de Catalunya 
ADENA: Associació per a la Defensa de la Natura
AEJGE: Associació d’Estudiants i Joves de Guinea Equatorial 
AOC: Associació d’Objectors de Consciència
AEP: Associació d’Estudiants Progressistes
AJEC: Associació de Joves Estudiants de Catalunya
CCOO: Comissions Obreres 
CCU: Centre Cristià dels Universitaris
CDS: Centre Democràtic i Social
CGL: Coordinadora Gai-Lesbiana 
CISEC: Centre d’Informació i Serveis a l’Estudiant de Catalunya
CJC: Col·lectiu de Joves Comunistes
CRJ: Creu Roja-Joventut 
CSC: Confederació Sindical de Catalunya
DEPANA: Lliga per a la Defensa del Patrimoni Natural 
DJT DE LA UGT: Departament de la Joventut Treballadora 
de la Unió General de Treballadors
Dona-JNI: DONA-Joves Nacionalistes per a la Igualtat 
EC: Escoltes Catalans
ECOM: Entitats Col·laboradores amb Minusvàlids
ESPLAC: Esplais Catalans
FNEC: Federació Nacional d’Estudiants de Catalunya
GSJC: Guies Sant Jordi de Catalunya
IRES: Institut de Reinserció Social
JCC: Joventut Comunista de Catalunya
JCDC: Joventuts de Convergència Democràtica de Catalunya
JCDS: Joventuts del CDS
JERC: Joventuts d’Esquerra Republicana de Catalunya
JEV-JIC: Joves d’Esquerra Verda-Joves amb Iniciativa 
JOC: Joventut Obrera Cristiana Nacional de Catalunya i les Illes 
JNC: Joventut Nacionalista de Catalunya
JOBAC: Joves Obrers de Barris i Ambients Cristians
JSC: Joventut Socialista de Catalunya 
MCEC: Moviment de Centres d’Esplais Cristians
MCR: Moviment de Crítica Radical 
MEC: Minyons Escoltes de Catalunya
MEGSJC: Minyons Escoltes Guies Sant Jordi de Catalunya
MIJAC: Moviment Infantil i Juvenil d’Acció Catòlica
MJCC: Moviments de Joventuts Comunistes de Catalunya
MUEC: Moviment d’Universitaris i Estudiants Cristians
ONCE: Organización Nacional de Ciegos de España
PCC: Partit dels Comunistes de Catalunya
PP: Partit Popular
PSC: Partit dels Socialistes de Catalunya
PSUC: Partit Socialista Unificat de Catalunya
RAI: Recursos d’Animació Intercultural 
SCCT: Servei Català de Camps de Treball
SCV: Servei Colònies de Vacances-Càritas Barcelona
SIPAJ: Servei d’Informació i Promoció d’Activitats Juvenils
UGT: Unió General de Treballadors
UJ: Unió de Joves Democratacristians de Catalunya
UPC: Universitat Politècnica de Catalunya
USOC: Unió Sindical Obrera de Catalunya
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Any 2001 (XXXVI AGO): 

Jordi Solé President EC
Joffre Villanueva Vicepresident ESPLAC
Núria Monsalve Secretària CCU
Víctor Valls Administrador CJ d’Horta-Guinardó
Assumpció Laïlla Vocal UJ
Daniel Moreno Vocal JEV-JIC
Laura López Vocal Federació ECOM
Andrés Querol Vocal Acció Jove
Pere Oleguer Vocal FNEC

Any 2002 (XXXVII AGO):

Joffre Villanueva President ESPLAC
Andrés Querol Vicepresident Acció Jove
Laura López Secretària Federació ECOM
Assumpció Laïlla Administradora UJ
Xavier Gimeno Vocal CIJ de l’Eixample
Jordi Puigneró Vocal CRJ
Mònica Palet Vocal AJEC
Mar Cots Vocal MEGSJC
Daniel Moreno Vocal JEV-JIC

Any 2003 (XXXVIII AGO):

Joffre Villanueva President ESPLAC
Marc Oliveras Vicepresident Alternativa Jove
Laura López / Erlinda Rodrigo Secretària Federació ECOM
Mònica Palet Administradora AJEC
Xavi Gimeno Vocal CIJ de l’Eixample
Mar Cots Vocal MEGSJC
David Zapata Vocal Avalot
Daniel Gómez Vocal JNC
Eugeni Villalbí Vocal JERC
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Any 2004 (XXXIX AGO): 

Fabian Mohedano President Acció Escolta
Marc Oliveras Vicepresident Alternativa Jove
Jordi Arcarons Secretari Dona-JNI
Clara Muñoz Administradora ACJ
Miquel Àngel Aragón Vocal JOC 
Mar Cots Vocal MEGSJC
Eva Martínez Vocal Avalot
Daniel Gómez Vocal JNC
Eugeni Villalbí Vocal JERC

Any 2005 (XL AGO):

Fabian Mohedano President Acció Escolta
Clara Muñoz Vicepresidenta ACJ
Ruth Arcarons Secretària Dona-JNI
Eva Palasí Administradora MCEC
Miquel Àngel Aragón Vocal JOC
Mireia Mora Vocal AEP 
Éric Gómez Vocal JSC
Tània Pérez Vocal Acció Jove
Jordi Baeza / Andrea Levy Vocal Noves Generacions del PP 

ACE: Associació Catalana d’Estudiants
ACJ: Associació de Casals i Grups de Joves de Catalunya 
ADENA: Associació per a la Defensa de la Natura
AEJGE: Associació d’Estudiants i Joves de Guinea Equatorial 
AOC: Associació d’Objectors de Consciència
AEP: Associació d’Estudiants Progressistes
AJEC: Associació de Joves Estudiants de Catalunya
CCOO: Comissions Obreres 
CCU: Centre Cristià dels Universitaris
CDS: Centre Democràtic i Social
CGL: Coordinadora Gai-Lesbiana 
CISEC: Centre d’Informació i Serveis a l’Estudiant de Catalunya
CJC: Col·lectiu de Joves Comunistes
CRJ: Creu Roja-Joventut 
CSC: Confederació Sindical de Catalunya
DEPANA: Lliga per a la Defensa del Patrimoni Natural 
DJT DE LA UGT: Departament de la Joventut Treballadora 
de la Unió General de Treballadors
Dona-JNI: DONA-Joves Nacionalistes per a la Igualtat 
EC: Escoltes Catalans
ECOM: Entitats Col·laboradores amb Minusvàlids
ESPLAC: Esplais Catalans
FNEC: Federació Nacional d’Estudiants de Catalunya
GSJC: Guies Sant Jordi de Catalunya
IRES: Institut de Reinserció Social
JCC: Joventut Comunista de Catalunya
JCDC: Joventuts de Convergència Democràtica de Catalunya
JCDS: Joventuts del CDS
JERC: Joventuts d’Esquerra Republicana de Catalunya
JEV-JIC: Joves d’Esquerra Verda-Joves amb Iniciativa 
JOC: Joventut Obrera Cristiana Nacional de Catalunya i les Illes 
JNC: Joventut Nacionalista de Catalunya
JOBAC: Joves Obrers de Barris i Ambients Cristians
JSC: Joventut Socialista de Catalunya 
MCEC: Moviment de Centres d’Esplais Cristians
MCR: Moviment de Crítica Radical 
MEC: Minyons Escoltes de Catalunya
MEGSJC: Minyons Escoltes Guies Sant Jordi de Catalunya
MIJAC: Moviment Infantil i Juvenil d’Acció Catòlica
MJCC: Moviments de Joventuts Comunistes de Catalunya
MUEC: Moviment d’Universitaris i Estudiants Cristians
ONCE: Organización Nacional de Ciegos de España
PCC: Partit dels Comunistes de Catalunya
PP: Partit Popular
PSC: Partit dels Socialistes de Catalunya
PSUC: Partit Socialista Unificat de Catalunya
RAI: Recursos d’Animació Intercultural 
SCCT: Servei Català de Camps de Treball
SCV: Servei Colònies de Vacances-Càritas Barcelona
SIPAJ: Servei d’Informació i Promoció d’Activitats Juvenils
UGT: Unió General de Treballadors
UJ: Unió de Joves Democratacristians de Catalunya
UPC: Universitat Politècnica de Catalunya
USOC: Unió Sindical Obrera de Catalunya
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Neus Alberich
Xavier Aldabert
Sílvia Aldavert
Gloria Arquillo
Rosa Bagaria
Daniel Baizán
Maribel Bascuñana
Agustí Bataller
Fathiha Ben Hammou
David Brunet
Roger Bujons
Erica Busto
Lara Cáceres
Dolors Camats
Montse Campillo
Santiago Caño
Laura Cardús
Dolors Casals
Carola Castellà
Carme Castelló
Eva Castillo
Angèlica Changue
Anna Collado
Iolanda Collboni
Imma Colom
Daniel Condemines
Lluís Coromines
Anna Maria Crespo
Jordi Curell
Begoña de Eyto
Daniela de Miniac
Miriam Enríquez
Miquel Àngel Escobar
Santiago Escoda
Jordi Espot
Érika Fabregat
Mireia Ferran
Joan Ramon Ferrer

Lluís Ferrer
Mireia Ferrer
Anna Galera
Susanna Galí
Helena Garcia 
María Dolores García
Mònica Genestar
Laura Gil
Xavier Gimeno
Ariadna González
Laia Herrera
Juanma Holgado
Josep Indalecio
Ares Jové
Robert Juan
Gabriel Losada
Miquel Àngel Manzano
Joana Mariner
Laura Marino
Francesc Márquez
Bea Martín
Ramon Martín
Bernat Martínez
Ricard Martínez
Verònica Martínez
Lorena Martos
Delfí Massó
Josan Minguela
José Antonio Morales
Roger Morales
Anna Morero
Dani Muntané
Àlex Navarro
Marc Oliveras
Adela Palau
Montse Pont
Sergi Ramon
Domènech Ribot

Edu Richard
Anna Rifà
Toni Rifà
Frida Sánchez
Laura Sanjuan
Pep Sans
Anna Sellarès
Núria Serrano
Miquel Sigalat
Esther Solé
Marta Solé
Manel Susagna
Joan Carles Tallada
Jaume Tarrida
Laura Valls
Sònia Villalustre
Ramon Villena
Jordi Urpí

Sense oblidar també a aquelles persones
que al llarg d’aquests 25 anys de CJB
han treballat com a col·laboradors/es
dels programes de dinamització territo-
rial, els/les informadors/es mòbils del
Casal, els/les inscriptors/es de les cam-
panyes d’estiu i diversos/es col·labora-
dors/es socials. Així com els/les diverses
empreses proveïdores de serveis durant
tots aquest anys.

Equip tècnic i administratiu del CJB i el Casal durant aquests anys:



En conveni amb:




