Política Municipal

LA IMPORTÀNCIA
DE CONSTRUIR XARXA

De les característiques més
importants del moviment associatiu juvenil català, la que
destaca més és el treball en
xarxa, en diferents àmbits, ja
sigui des de l’activitat territorial passant per la representació de les persones joves a
les institucions, fins a la cooperació internacional.

U

n dels clars exemples d’aquest
treball en xarxa són els Consells
Locals de Joventut (CLJ). En
aquests espais de participació
i transformació, les entitats juvenils
consensuen propostes i models de poble
o ciutat, que sovint coincideixen amb
altres municipis, i aquesta és la clau de
volta, ja que així els CLJ comparteixen
idees i projectes i, treballant-los entre ells,
enforteixen el teixit associatiu.
Anant una mica més enllà, els mateixos
CLJ, i com a resultat de diferents reflexions,
s’agermanen entre els del Principat, els
del País Valencià i els de les Illes Balears.
Partint de similituds territorials i de les
mateixes inquietuds, els agermanaments
permeten liderar projectes entre CLJ.
Aquesta tasca es duu a terme en el si de
la Xarxa de Consells Locals de Joventut
(XCLJ), que, en el marc de la trobada del
Triangle Jove, els CLJ decideixen una
campanya per a treballar conjuntament.
En aquest sentit ja es va dur a terme una
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primera campanya sobre els drets laborals
de les persones joves, per explicar els drets
enfront dels abusos laborals. Aquesta
campanya la van liderar els CLJ juntament
amb Avalot - Joves de la UGT i Acció
Jove - Joves de CCOO, i va servir per a

“Compartir idees, consensuar-les i bastir
projectes des del món
local fins al global, és
en definitiva, una de
les millors escoles de
ciutadania.”
donar resposta a les necessitats del jovent.
Actualment els CLJ estan treballant una
campanya d’incidència per les properes
eleccions municipals del 24M, per
defensar, entre d’altres la importància de la
participació juvenil als municipis.

I si bé el treball en xarxa dels CLJ
d’arreu dels Països Catalans és important
per a construir una ciutadania més crítica i
projectes més enllà dels municipis, també
cal destacar que està començant a néixer
una nova xarxa de CLJ euromediterranis, la
EuroMed Youth Network. Aquest projecte,
idea inicial del CJB i ara coliderat amb el
CNJC, pretén en primer lloc identificar els
models de participació locals d’arreu de
la zona euromediterrània i posteriorment
coordinar projectes i esforços per a
defensar la importància de la participació
juvenil arreu, tant pel que fa als països que
formaran la EuroMed Youth Network, com
pels municipis que els integren.
Compartir idees, consensuar-les i
bastir projectes des del món local fins al
global, és en definitiva, una de les millors
escoles de ciutadania.
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