DECLARACIÓ TRIANGLE JOVE
XIV Trobada Triangle Jove
“En defensa dels Consells de Joventut i de l’associacionisme juvenil”
Coma-ruga, 19, 20 i 21 d'octubre de 2012

Els Consells de Joventut han estat al llarg de la seva història un motor de transformació social de la realitat
juvenil i han representat una part molt important pel desenvolupament d’una societat democràtica. Els
Consells de Joventut són plataformes que coordinen les associacions juvenils del territori i que vetllen per la
promoció de l'associacionisme i pels drets de les persones joves. Aquests consells mereixen el
reconeixement de la seva administració de referència com a interlocutors en matèria de polítiques de
joventut i com a màxima representació de les persones joves d'un territori.
Aquesta històrica i contrastada trajectòria s’està començant a estroncar amb les polítiques de retallades i
amb la manca de reconeixement dels consells per part d’algunes de les administracions de referència.
Algunes de les mesures polítiques estan anant més enllà de polítiques d’austeritat per afrontar la crisi, i
s’està posant al límit de la supervivència a entitats amb més de 30 anys d’existència.
Amb aquesta declaració la Fundació Triangle Jove i els tres Consells de Joventut que la composen,
reclamem que les administracions dotin al moviment associatiu juvenil del reconeixement polític, social i
econòmic que es mereix. El moviment associatiu juvenil és un element clau i imprescindible per la
construcció d’una societat amb qualitat i salut democràtica. Reclamem que les administracions garanteixin al
moviment associatiu juvenil un finançament adequat i estable per als propers anys, per tal que aquest pugui
dedicar tots els esforços a millorar la qualitat de vida de la població jove i a fomentar els valors i pràctiques
democràtiques i no hagi d’estar quotidianament treballant per la supervivència dels consells o de les
mateixes entitats juvenils.
Associacionisme juvenil una escola de ciutadania
El moviment associatiu juvenil és sens dubte un espai de formació, vivència i transmissió de pràctiques i
valors democràtics d'importància cabdal en la societat actual. Els propis consells de joventut de la Fundació
Triangle Jove foren en els seus orígens una expressió més del procés de recuperació dels valors, hàbits i
pràctiques democràtiques viscuda durant la transició, i el seu funcionament està basat en els principis i la
pràctica democràtica.
La base dels Consells, el moviment associatiu juvenil, s'ha caracteritzat sempre per ser una veritable escola
de ciutadania, de joves formats i formades en la dinàmica de consensos, en el buscar el sumar projectes per
a multiplicar-ne l'efecte. En l'associacionisme trobem, sovint, la punta de llança de la crítica i l’acció
constructiva per a la millora dels barris, pobles, ciutats o països. I podem dir que l'associacionisme juvenil és
la pedrera d'aquest motor de transformació social.
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Consells de joventut com a interlocutors preferents sobre temes de joventut amb l’administració
Volem que els consells siguin plataformes associatives autònomes i reconegudes com a interlocutores
vàlides en matèria de joventut per llei al País Valencià, a les Illes Balears i a Catalunya. D'altra banda, a
nivell local, els consells de joventut han de poder signar amb els seus ajuntaments convenis de
reconeixement i de finançament de manera que no hagin de competir amb la resta d’entitats pels recursos.
Els Consells de Joventut són plataformes juvenils que, històricament, han defensat els drets de les persones
joves, han intentat facilitar els processos d’emancipació de les persones joves i han treballat per garantir les
condicions d'aquesta etapa de la vida, més enllà d’entendre-la com un mer període d’edat. Ho han fet
fomentant el treballant en xarxa i coordinant les entitats juvenils, col•laborant amb l'elaboració,
implementació i seguiment de les polítiques públiques de joventut i impulsant programes, projectes, i
activitats.
El concepte d’interlocució que defensem i intentem dur a la pràctica requereix establir espais de diàleg, de
debat i de negociació amb les administracions per tal de discutir i arribar a acords sobre les aportacions que
el Consell de Joventut li faci arribar. No en tenim prou amb simples mecanismes d’audiència i consulta.
Treball en xarxa, implicació social i associacionisme juvenil
Volem posar de manifest la necessitat de reforçar els llaços que uneixen a les persones joves amb el seu
entorn, a través de projectes associatius consistents, estables en el temps, amb voluntat de transformació
social. Reivindiquem l'associacionisme juvenil com a forma d'organització i mobilització col·lectiva de
caràcter permanent, com a espai per a l'aprenentatge d'hàbits democràtics i per al desenvolupament de
l'opinió crítica i d'un rol actiu de les persones en la societat on vivim, a l'hora que estem oberts i receptius a
totes les propostes i sensibilitats existents entre la població juvenil del nostre país.
Les entitats juvenils hem d’estar al capdavant de la transformació social a través de la nostra participació,
convertint-nos en nodes d’interconnexió i assumint la missió d’eixamplar la nostra base social com a
mecanisme decisiu per a l’èxit dels nostres projectes. Hem de treballar per construir uns Consells més
oberts a la societat, que assumeixin com a reptes de futur liderar la implicació juvenil en els afers col·lectius,
esdevenir el referent de la joventut del territori, millorar la participació interna de les nostres entitats en tots
els seus àmbits d’actuació i promocionar, amb l’exemple, el treball en xarxa amb altres actors com a forma
de refermar la seva legitimitat i multiplicar la nostra capacitat d’incidència. A la vegada hem de treballar per
difondre la nostra tasca i així visualitzar-nos davant de la gent jove i el conjunt de la societat.
Estem a favor de l'expressió d'idees i opinions i donem suport a totes les iniciatives d'organització i
mobilització col·lectiva que s'expressin de forma lliure i pacífica, que s'articulin de forma democràtica i
oberta, que promoguin el respecte pels drets fonamentals de totes les persones i pobles, que promoguin
una participació proactiva i crítica, i que tinguin per objectiu el desenvolupament, progrés i la millora de la
societat on vivim.
Participació i qualitat democràtica
Esdevenen necessaris millors mecanismes de participació popular per així forjar un futur en què la paraula
democràcia s’ompli de sentit i les persones joves ens sentim escoltades i notem que les nostres opinions i
aportacions tenen incidència real en les decisions que afecten la nostra realitat quotidiana i la de la resta de
la ciutadania. Considerem que el sistema actual necessita evolucionar, enriquir-se i adquirir noves
consistències amb pràctiques i dinàmiques que permetin involucrar més i millor al conjunt de la població en
la presa de decisions col·lectiva.
No es pot entendre la democràcia com un sistema tancat i estàtic, sinó que cal considerar-ne el caràcter
obert i dinàmic. Considerem que el sistema democràtic no pot limitar-se a l'exercici del vot en els comicis
electorals, i per això cal fomentar i dur a la pràctica altres maneres d'implicar les persones en la presa de
decisions d'aspectes cabdals de la societat on viuen, ja sigui a partir de consultes vinculants i referèndums a
la població, ja sigui impulsant i consolidant sistemes de participació propositiva de la ciutadania en àmbits
estratègics, o bé fomentant la participació i capacitat de proposta en l'àmbit legislatiu a través d'iniciatives
legislatives popular.
Els instruments democràtics i sistemes per involucrar les persones en la presa de decisions dels afers
col·lectius no tenen sentit sense la voluntat de les persones de fer-ne ús i d'omplir-los amb la seva
participació. Per això es considera bàsica i necessària una educació que fomenti la implicació de les
persones en les qüestions col·lectives, que permeti assajar i habituar-se a la pràctica democràtica, que
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promogui la cultura del pacte i de la concertació i que capaciti a les persones per abordar les
problemàtiques i els reptes comuns de forma col·lectiva i organitzada. Es considera necessari fomentar un
major coneixement sobre els sistema democràtic i els seus mecanismes en el marc de l'educació formal, i
dotar d'un major reconeixement social i suport a l'activitat associativa juvenil com a espai de foment i
aprenentatge real de la pràctica democràtica.
En els darrers anys han proliferat els processos participatius promoguts per l’administració, normalment
local. Sovint aquests processos acaben adquirint un caràcter de consulta i no d’incidència real de la
ciutadania en les decisions públiques, que és com entenem nosaltres la participació. A més, molts d’aquests
processos es basen en la participació individual dels ciutadans, deixant de banda la implicació de les
associacions i entitats ja existents en el territori, Considerem que és un factor imprescindible la implicació de
les persones joves amb el seu entorn, però sobretot si aquesta implicació i participació social és de caire
associatiu, de treball en xarxa, de treball organitzat. És per això que defensem la participació organitzada
com a millor fórmula de participació social.
Per tot el que s’ha exposat, reclamem:
●

●

●
●

●

●

●

●

El reconeixement i defensa del model que representen les entitats juvenils i l’'associacionisme
juvenil en general, com a instruments per a la coordinació i desenvolupament dels interessos i
projectes de les persones joves, però també com a espais de transmissió de valors democràtics, de
participació i de creació de ciutadans compromesos amb el seu entorn.
Un pressupost anual assegurat i estable que permeti als consells i a les entitats juvenils (sense
discriminació en funció de la seva tipologia) desenvolupar les seves funcions bàsiques de forma
autònoma. Així mateix, reclamem que es facin efectives les quantitats que es deuen per tal de
restablir el seu funcionament normal.
La interlocució directa amb l’administració corresponent en tots aquells projectes i iniciatives que
afectin les persones joves.
Reconeixement i suport des de les institucions als consells locals de joventut com a forma de
coordinació i treball en xarxa de les associacions juvenils d’un territori, capaç d’assumir experiències
de cogestió i autogestió d’espais o serveis, així com facilitar les noves creacions de consells locals
de joventut.
El compromís de totes les forces polítiques per no retallar els recursos econòmics destinats a les
polítiques que afecten la joventut en aquests temps de crisi. És imprescindible un compromís
perquè el col·lectiu jove no es vegi doblement perjudicat per aquesta situació de crisi reforçant els
recursos que s’hi esmercen en les polítiques socials i actives d’ocupació.
La concertació de les polítiques de joventut amb els consells de joventut, com a màxims i únics
òrgans de representació de les entitats juvenils del territori. Rebutgem la promoció d’organismes de
consulta alternatius per part de les administracions, ja que no són autònoms, no tenen legitimitat i no
garanteixen una participació efectiva i real.
Que hi hagi voluntat política de millorar el sistema democràtic i la dinamització social fomentant la
participació de la gent jove, especialment a través de les associacions juvenils. Si hi ha aquesta
voluntat és inconcebible que amb l’excusa de la crisi s’ofegui entitats clau com els consells de
joventut.
La rectificació immediata del Govern Balear pel que fa a la supressió del CJIB. Una rectificació
política, i no econòmica, i de manera unilateral.

Per tot plegat, reclamem que es facin passos immediats per a rectificar les polítiques d’ofec de
l’associacionisme i la participació juvenil que deixen entreveure una voluntat d’adormir la capacitat
qüestionadora i transformadora de la gent jove.
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