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Esteu llegint la primera edició d’INFOCRUC, el diari digital 
adreçat a tota la comunitat catalana per ser la Veu de tots 
aquells que estan involucrats i que poden intercedir en millorar 
les condicions dels infants i joves de la societat  rural catalana.  
  
Amb una periodicitat trimestral INFOCRUC arribarà a tots els 
Ajuntaments, administracions, organismes, tècnics i escoles 
amb la finalitat de donar a conèixer la realitat que la Catalunya 
rural actualment viu, des d’un punt de vista objectiu i crític. 
INFOCRUC és la Veu de totes aquelles institucions que 
treballen pel territori i des del territori per fomentar cada una 
de les seves activitats. La Veu de totes aquelles associacions 
d’individus que amb coratge han desenvolupat politiques 
juvenils en els seus territoris per millorar-ne la qualitat. La Veu 
de totes les persones individuals que segueixen lluitant per 
ennoblir el seu entorn i deixar una herència millor als seus fills. 
INFOCRUC és la teva Veu, la de totes les persones 
compromeses amb la joventut i el món rural, de tots els àmbits 
i procedents de diferents realitats. Farem d’aquest espai de 
debat un diari on les opinions compten, els ideals sumen i els 
individus es personalitzen. 
  
Ser jove i viure en el món rural avui en dia són dues premisses 
que sovint es fa difícil fer-les conviure. Des de Coordinació 
Rural de Catalunya treballem des del territori per dissoldre 
fronteres i fer-hi arribar tota la informació de manera 
detallada, perquè els nostres infants i joves pugin gaudir de les 
diverses possibilitats que el món del segle XXI els brinda. A la 
vegada que trenquem fronteres per exportar la nostra 
identitat,  utilitzant els mateixos projectes que institucions i 
organitzacions infantils i juvenils d’arreu del món ens posen a 
l’abast. 
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Des de Coordinació Rural volem aprofitar aquest primer número 
de la nostra publicació digital per tal d’agrair el suport que 
Secretaria de Joventut (SJ) ens ha ofert durant tots aquests anys. 
Treballant conjuntament per fomentar polítiques territorials per 
als infants i joves del món rural i consolidar-ne l’equilibri, per tal 
de poder garantir el futur de la població rural juvenil catalana. 
  
INFOCRUC és l’eina amb la qual divulguem la realitat dels infants i 
joves de la Catalunya rural utilitzant el format digital, adaptant-
nos en tot moment a l’era de la tecnologia en la qual vivim. 
Tanmateix seguirem insistint en la importància globalitzadora 
d’aquesta tecnologia perquè arribi a tots els indrets més recòndits 
de la nostra terra, i poder així, seguir oferint tot el ventall de 
possibilitats que un infant i jove del món rural pot accedir.  
  
INFOCRUC neix des del món rural fruit del treball, la il·lusió i 
l’experiència de l’equip de Coordinació Rural de Catalunya per 
donar Veu a la nostra terra i a les mancances que en ella hi són 
paleses, millorant-ne l’avui i construir un nou demà. 
  

Des d’ INFOCRUC volem la teva Veu! 
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Vaig tenir el privilegi de néixer en una casa de pagès en un 
poblet rural molt petit. Just a tocar de casa meva, passava una 
camí sense asfaltar, que duia cap a l’església i a d’altres cases. 
No hi havia gaire trànsit i aquest fet feia que cada vegada que 
sentia el soroll d’un motor, fos un cotxe, un tractor, una moto... 
deixava el que estava fent i anava cap a la finestra a veure qui 
era. Mentre corria intentava esbrinar, només pel soroll, qui era. 
Era divertit saber si era algun veí que portava els seus fills a 
l’escola o potser algú que ja anava a llaurar o fins i tot algun 
camió que havia pujat a repartir pinso. Aquella finestra em 
permetia mirar el món des d’una perspectiva que només tenia 
jo. Era la meva finestra. 
  
Quan tenia onze anys van asfaltar i eixamplar el camí i va deixar 
de passar pel costat de casa. Varem guanyar temps per anar a 
la capital de la comarca, però el trànsit es va intensificar. En poc 
temps, anar cap a la finestra va deixar de tenir sentit, la majoria 
de vegades ja no coneixia qui passava, sobretot el cap de 
setmana que és quan l’anar i venir de vehicles es va fer més 
intens. 
  
Ara, des d’aquest diari digital, se’m dóna l’oportunitat de tornar 
a veure el món des del meu punt de vista, torno ha tenir una 
finestra per on mirar (i interpretar) el món.  
  
Aquest diari vol contribuir, modestament, posant  el seu granet 
de sorra per tal de donar a conèixer actuacions que tenen lloc 
en tot el territori català i organitzacions que realitzen moltes 
activitats però que segurament no tenen suficient ressò.  
  

Albert Solé i Casals 

President de Coordinació Rural  de Catalunya 
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En la nostra societat no “existeixes” sinó surts als mitjans, doncs 
Coordinació Rural de Catalunya, va néixer precisament per això: per 
dotar de mitjans i serveis el món rural. I INFOCRUC és això, un mitjà, una 
eina que pretén ser la veu del món rural, un món on per desgràcia cada 
vegada hi ha menys gent, però on els que encara en formem part hem de 
lluitar per tal de tirar-lo endavant.  
  
Segurament aquest diari, INFOCRUC, no canviarà la realitat del nostre 
territori, però si que hi pot ajudar a canviar alguns prejudicis que es 
tenen sobre el món rural i la seva gent. Ser del món rural és un orgull, i 
així ho hem de viure, mirant la part positiva de les coses, i sent 
conscients de les negatives per tal de millorar-les. Aquest diari pretén 
ajudar a millorar les coses fent d’altaveu del nostre territori. 
 
Ens veurem cada trimestre en aquesta finestra de l’INFOCRUC. Espero 
que la relació sigui llarga. 
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Com a Secretari de Joventut de la Generalitat em plau donar la 
benvinguda a la vostra publicació digital i escriure unes 
paraules en aquest primer número. Amb el pas del temps, i 
gràcies a l’impuls de tota mena d’iniciatives, la gent de la CRUC 
heu esdevingut tot un referent per a la joventut rural catalana. 
I la publicació periòdica que ara poseu en marxa representa 
una nova aportació en la vostra tasca de suport als i les joves 
de les zones rurals. Des de la Secretaria de Joventut (SJ) no 
podem fer altra cosa que celebrar-ho i expressar-vos el nostre 
ple recolzament, tant a aquesta iniciativa en particular, com a la 
feina que feu en general.  
  
Una feina i un compromís amb l’equilibri territorial que a la SJ 
també hem volgut fer nostres. Es tracta, de fet, d’una de les 
prioritats estratègiques que ens hem fixat per aquesta 
legislatura, tal com queda reflectit en la nostra acció de govern. 
Volem promoure polítiques de joventut realistes per a 
municipis i comarques amb poca població. Polítiques que 
garanteixin oportunitats als i les joves de les zones rurals, per 
tal que puguin desenvolupar el seu projecte de vida sense 
necessitat de marxar a viure a fora. En definitiva, polítiques que 
contribueixin a assentar població juvenil al territori i garantir, 
així, el seu futur.  

Eugeni Villalbí i Godes 
Secretari de Joventut 

de Catalunya 
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Som conscients que els nuclis de població petits mai no podran 
tenir els mateixos recursos i prestacions que les grans ciutats. La 
demografia i els costos d’oportunitat sempre acaben 
representant, en major o menor mesura, una limitació: en la 
dotació de serveis, en les oportunitats laborals, en l’oferta cultural 
i de lleure... Per això, des dels poders públics, hem de donar 
suport a totes aquelles iniciatives que contribueixen a pal·liar, 
almenys parcialment, aquests dèficits. Es tracta de contribuir a 
dinamitzar el territori, de crear-hi activitats, d’ajudar a fixar-hi 
població (i, per què no, atraure’n de nova). Des de la CRUC s’està 
fent una gran tasca en aquest sentit i és de justícia fer-ne un 
reconeixement públic.  
  
Com deia abans, aquesta publicació digital és una nova 
contribució en favor de l’equilibri territorial. Una contribució, si 
voleu, modesta. Segurament tota sola, per ella mateixa, no 
canviarà cap dinàmica. Però la suma de moltes petites iniciatives 
com aquesta és el que permet invertir tendències i avançar cap al 
reequilibri territorial que necessita  el país.  
  
En definitiva, doncs, la meva enhorabona i agraïment a la CRUC 
per aquesta nova mostra de compromís amb el territori. 
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LA PASTILLA DE L’ENDEMÀ A LES FARMÀCIES 
 
La decisió del Ministeri de Sanitat i Política Social d’autoritzar la 
venda sense recepta a les farmàcies de la píndola 
anticonceptiva d’emergència levonorgestrel, coneguda com a 
pastilla de l’endemà, ha aixecat polseguera. Queda clar que la 
nostra societat s’inquieta i no se sent còmoda quan es toquen 
temes sexuals i reproductius. 
  
He fet  un sondeig informal a persones del meu entorn i 
sembla que en general aquesta mesura no agrada gaire. Fa por 
que si la pastilla de l’endemà es pot comprar sense recepta se 
n’abusi i que aquest abús comporti problemes de salut. També 
es tem que es pugui convertir en l’anticonceptiu habitual per a 
moltes dones. La situació actual, en què la pastilla es dóna de 
manera gratuïta als centres sanitaris, els sembla més 
adequada, ja que la intervenció de personal sanitari garanteix 
la valoració del cas, que es doni informació a la dona i que, en 
cas d’abús, es pugui actuar, sobretot quan es tracta de noies 
adolescents. 
  
La Societat Catalana de Contracepció ha fet un comunicat en 
què aclareix aquestes qüestions. D’una banda, la idea que l’ús 
repetit de la pastilla de l’endemà pot causar problemes de 
salut no està fonamentada en cap evidència, per tant, no té 
cap sentit argumentar que cal controlar el número de vegades 
que es pren. Per altra banda, segons els estudis realitzats, 
facilitar l’accés sense recepta a la pastilla de l’endemà no fa 
que n’augmenti l’ús. Tampoc no fa que les dones canviïn el seu 
mètode anticonceptiu habitual i, per tant, tampoc no 
disminueix l’ús del preservatiu.  

Meritxell Sánchez-Amat.  
Metgessa de família 
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En un estudi fet en població adolescent se’ls proporcionava la 
pastilla per què la tinguessin i la fessin servir quan ho creguessin 
necessari. En aquest cas, les noies la van utilitzar més quan la van 
necessitar, però això no es va acompanyar de canvis en l’ús de 
preservatiu o altres mètodes anticonceptius. És a dir, tenir la 
pastilla de l’endemà més a l’abast no fa que les dones abandonin 
altres mètodes anticonceptius per fer servir la pastilla de 
l’endemà de manera indiscriminada.  

No hi ha, doncs, cap argument científic per què la pastilla de 
l’endemà no es dispensi a les farmàcies sense recepta. Una altra 
cosa és acompanyar la mesura de millores en l’educació sexual a 
les escoles, de campanyes informatives sobre les relacions sexuals 
satisfactòries i segures i de potenciar la coordinació entre les 
farmàcies, els centres d’atenció primària i els serveis d’atenció a la 
salut sexual i reproductiva. La sexualitat és encara un tema tabú 
en la nostra societat i sembla que el poder per decidir sobre el cos 
de la dona no està a les mans de cada dona sinó que hi ha d’haver 
un control social que, en aquest cas pren la forma d’un 
professional sanitari (ja sigui metge/ssa  o infermer/a). Potser tot 
això és el que hi ha darrera d’aquests temors, desmentits per 
l’evidència científica. 
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Hem preguntat a cinc noies de Cabacés, El Priorat,  què pensen 
sobre la nova llei de poder comprar la pastilla de l’endemà a la 
farmàcia.  
 

Maricel Robles i Prats. 17 anys.  
Ho trobo bé ja que és una manera perquè una 
noia no es quedi embarassada. Tanmateix, crec 
que fa falta més informació als centres de 
secundària perquè ens fan moltes xerrades 
sobre sexualitat però no parlen de la pastilla i 
quins efectes té.  

  
Mª del Mar Robles i Masip. 17 anys.  
Per una banda és una bona opció perquè si 
una noia es queda embarassada, pot prendre 
la pastilla i evitar tenir el fill/a. Però té 
conseqüències i no és la millor opció per 
prevenir. Jo ho tondria com a últim recurs a fer 
servir. Estic a favor però hi ha mètodes millors.  

  
Cristina Masip i Robles. 17 anys.   
No em sembla bé perquè la gent s’ho prendrà 
com si fos una aspirina ja que no es té suficient 
informació i se’n farà un mal ús. A les xerrades 
de sexualitat caldria parlar-ne més. Conec una 
noia que per accident va prendre-se-la però la 
va haver d’anar a buscar el metge i aquest la  
va informar.  

  
Clàudia Revull i Bru. 16 anys. 
Està bé que es pugui comprar a les farmàcies 
però no se’n pot abusar perquè té efectes 
secundaris i caldria utilitzar-la com a última 
opció. Millor utilitzar altres mètodes 
anticonceptius abans que la pastilla.  
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Judit Masip i Robles. 19 anys. 
Està malament perquè les noies ho tenen massa a 
l’abast i és un cop molt fort pel cos. Conec una 
noia que ja se l’ha pres 4 vegades i havent d’anar 
al metge/ssa a demanar-la que et fa un petit 
control i t’aconsella sobre l’abús de prendre 
aquesta  pastilla. Imagina’t   ara! De  fet,  ho trobo  

malament perquè amb la pastilla  pot evitar l’embaràs però no les 
malalties. Ara bé, entenc que hi ha casos excepcionals com per 
exemple, en una violació o similar ho trobo bé que una se la pugui 
prendre. I el que trobo pitjor és que les noies puguin avortar 
sense autorització. 
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Conclusions IV edició Jornades Rurals  

sobre la Joventut 

Per ajudar a pal·liar aquesta 
situació, Coordinació Rural de 
Catalunya anualment celebra les 
Jornades Rurals sobre la Joventut 
per debatre i reflexionar sobre 
un tema que afecta en el món 
rural i   als   seus  joves. Any  rere  
any es  planteja  i  es  treballa  sobre una temàtica diferent. 
Coordinació ha consolidat aquest espai de reflexió i debat del tot 
necessari per abordar les problemàtiques, dificultats, però també 
avantatges, que es viu en el món rural amb la finalitat d’editar les 
Conclusions i que aquestes, fruit de les aportacions de persones 
que coneixen bé la temàtica, puguin servir com a pauta de treball i 
siguin un punt de partida  pel  plantejament de  polítiques  juvenils 

Vivim en una societat de transformacions i canvis constants, 
malauradament, tot i que sembla que en alguns aspectes el 
progrés, l’avenç tecnològic i científic és de gran rellevància, no     
es pot fer extensible en tots els àmbits ja que per molt paradoxal   
que sigui hi ha situacions que fa anys que perduren sense massa 
canvis. Un exemple és la situació de la dona i en concret, en el 
món rural.  

en habitatge, dona,  etc.  que  
aprova  i  executa l’Administració. 
Per aquest fet, les Conclusions es 
fan arribar a tots els 
departaments, administracions i 
col·lectius que poden afavorir la 
situació actual. Les actuacions 
realitzades a partir de programes 

europeus, com el LEADER afavoreixen a l’impuls d’iniciatives de 
dones i com a tal, el desenvolupament del territori.  
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Podem destacar, que del decàleg ja 
s’ha aconseguit una de les propostes, 
la cotitularitat de la dona en les 
explotacions agràries, ja és una 
realitat. Un fet que des de diferents 
associacions i col·lectius es portava 
temps    lluitant    per    tal  que la dona 
pogués cotitzar a  la  Seguretat  Social  i se  li reconegués el seu treball 
i la seva dedicació ja que sinó feia llargues jornades de treball però a 
l’ombra i sense cap reconeixement. I dues altres propostes del 
decàleg s’estan treballant. Cal comentar que independentment de 
l’espai territorial en el que ens trobem la dona en el món rural té una 
realitat molt similar, més enllà dels aspectes de cada cultura com el 
rol de la dona en les tasques domèstiques,  la diferència està en el 
desenvolupament dels àmbits rurals a nivell d’infraestructures i 
serveis, ja que en diversos països l’accés i la xarxa de comunicacions 
és bona i hi ha cobertura de transport  públic. 
Les dones que van participar de les 
Jornades van poder posar de manifest, 
en especial les joves, que la dona en el 
món rural, de forma molt lenta, ha 
aconseguit generar petits canvis en els 
rols familiars i domèstics, i cada 
vegada    més    s’està    introduint      el 
teletreball   o   la   diversificació   detasques.  El teletreball és una molt 
bona opció perquè les dones joves, principalment, vulguin anar a viure al 
territori. Però per poder-ho fer cal tenir cobert alguns serveis bàsics.  
 

Les Conclusions de la IV edició “la dona en 
el món rural” analitzen la situació de la 
dona a nivell de Catalunya, a nivell estatal 
i a nivell internacional. A més, del decàleg 
de propostes que va sortir a partir de la 
feina feta en els grups de discussió. Per fer 
l'anàlisi de la situació a Espanya es va 
comptar amb la col·laboració de 
FADEMUR( Federación de Asociaciones de 

Mujeres Rurales de España) i les seves associacions. Podem destacar, 
que del decàleg ja s’ha aconseguit una de les propostes, la 
cotitularitat de la dona en les explotacions agràries, ja és una realitat.  

La publicació de les Conclusions es pot consultar a www.cruc.info. 

http://www.cruc.info/
http://www.cruc.info/
http://www.cruc.info/
http://www.cruc.info/
http://www.cruc.info/
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El Carnet RuRal,  

igualtat i millora de vida pels infants rurals! 

d’Acció Social i Ciutadania,  Secretaria  de  Joventut   i   compta   
amb la col·laboració del Departament de Governació i 
Administracions Públiques, Secretaria d’Acció Ciutadana. Doncs 
bé, avui volem fer referència a la secció infantil. 

Coordinació Rural de Catalunya treballa pel 
desenvolupament del món rural i juvenil a 
nivell nacional amb la finalitat d’aconseguir 
la millora de vida dels infants i joves dels 
àmbits rurals. Sent així, Coordinació ha 
desenvolupat el “Programa Per un mon Jove 
i Viu” que es divideix en dues seccions, la 
infantil i la juvenil. Per fer-lo possible 
treballa   en  conveni  amb  el    Departament 

rural  estava  mancat  d’aquest servei ja que no parlem d’educació   
 

Fa més d’un any es va 
començar a desenvolupar el 
servei infantil i familiar RuRal 
adreçat a infants de 3 a 12 
anys i a les seves famílies,  a 
entitats i a col·lectius 
culturals, educatius i lúdics de 
tot  el   territori  català. El món 

formal ni tan sols d’educació 
no formal, sinó que estem 
parlant d’oportunitats i de 
poder accedir a serveis 
inexistents fins ara. La creació 
de dos personatges la Ru i el 
Ral provinents i residents en el 
món rural,  juntament  amb  el   
carnet RuRal, un còmic, i la possibilitat de tenir atenció telefònica, 
on-line,  descomptes, una pàgina web (www.carnetrural.cat) i 
altres avantatges ha generat una gran satisfacció per tots els 
beneficiaris.  
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Tot i que pot sonar estrany que 
un carnet ajudi en la millora de 
vida de les persones que viuen al 
territori, és ben cert, darrera el 
carnet hi ha diverses finalitats 
educatives i socials i aporta un 
gran ventall de beneficis a tots 
els  usuaris  i  col·laboradors.  Un 

Ara bé, el món rural, a casa nostra, és molt extens si bé cal tenir 
present que dels 946 municipis existents a Catalunya, 774 no superen 
els 5.000 habitants i n’hi  ha 120 que tenen una població que oscil·la 
entre els   5.000   i   20.000    habitants. La realitat rural, doncs, és ben  
notòria.  I  cal  que  la  població que habita aquests municipis d’arreu 
del territori puguin sentir-se que la seva aposta cap a un equilibri 
territorial no es envà, que demà els seus fills, per molt que hagin de 
desplaçar-se per realitzar el batxillerat, cicles formatius o bé una 
carrera universitària per continuar rebent formació, voldran tornar a 
casa, anhelaran trobar una feina en el lloc on han crescut i se sentiran 
orgullosos de formar-hi, en el futur, la seva família i  viure-hi. 

Davant d’aquesta situació, 
Coordinació Rural el 2009 ha 
iniciat la primera fase d’execució 
del projecte, el fet de fer-ho per 
fases està més que justificat per 
raons citades anteriorment. En la 
primera fase (2009-2011) el 
target beneficiari són els infants 

dels aspectes primordials del carnet és que el receptor senti i tingui 
un sentiment positiu en vers el territori rural ja que sovint, els infants 
viuen en negatiu el fet d’habitar 
en un petit poble o en una masia 
per les dificultats que hi ha per 
desplaçar-se o  fer  activitats. A 
més, aquest  carnet  els  permet  
fer coses que fins ara no podien i 
les entitats i col·laboradors se’n 
beneficien per poder fer difusió 
de la seva tasca o activitats i perquè se sumen en una causa justa i 
important. 
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com escola gaudeixen de descomptes en la contractació de grups 
d’animació, talleristes, entre d’altres. Recorrent el territori durant 
aquest primer semestre del 2009 hem pogut constatar que els 
diferents agents educatius, mestres, tècnics de joventut, etc. que 
treballen des del i pel territori se senten desemparats.  
Sí, aquesta és la paraula que més vegades hem sentit quan 
t’expressen que per fer arribar les seves peticions cal batallar 
mesos i en alguns casos, anys. Sovint, per realitzar colònies 
escolars, una activitat molt positiva pel desenvolupament dels 
infants, les escoles rurals no poden plantejar-s’ho perquè quan 
sumen el desplaçament i a vegades no són un nombre suficient, 
les colònies són molt cares.  
 

de les escoles     rurals   perquè   
les   seves famílies,   podríem   
dir, que preserven el territori i 
amb els seus esforços 
salvaguarden el món rural. I les 
escoles rurals també es 
beneficien del carnet i dels seus 
avantatges,  com  per  exemple,  
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Per tot això, el servei RuRal té tant bona acceptació i genera tanta 
satisfacció  per part de mestres, famílies i infants. La contribució de 
Coordinació Rural pel món rural, en aquest cas, a partir del carnet 
RuRal  permet que els infants amb el seu carnet tinguin descomptes 
en els albergs de la XANASCAT, en museus, espectacles, cases de 
colònies, cinemes i molt més. Però la causa principal és perquè el 
món rural  pugui gaudir de més serveis i facilitar la igualtat i la millora 
de vida dels infants dels àmbits rurals.  

De fet, la discriminació econòmica la pateixen en moltes activitats 
que es plantegen fer, tot i que les escoles s’agrupen per ZER’s( Zona 
Escolar Rural) existeix dificultats. Una escola que potencia  i  treballa  
uns  valors iuna metodologia del tot defensable i admirable i cal no 
deixar perdre ja que el pitjor que pot passar és que es tanqui, perquè 
tancar les portes d’una escola és perdre un poble; això és el que no 
pot succeir en el món rural.  
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Oriol Josa 

Tècnic de la COCAT( Coordinadora d’organitzadors 
de camps de treball internacionals de Catalunya) 

CAMPS DE TREBALL INTERNACIONALS 
 

Què és un camp de treball? 
 

Els camps de treball són projectes de voluntariat on un grup de joves 
d’arreu del món contribueix a tasques pel bé de la comunitat local que 
acull el projecte, alhora que el voluntari aprèn i creix, i realitza també 
d’altres activitats del seu interès. 
 

Als camps internacionals hi participen joves d’entre 18 i 35 anys. 
 

Els camps autonòmics a Catalunya o la resta de l’Estat, en canvi, tenen la 
particularitat que hi poden participar joves a partir dels 15 anys, i que es 
conviu amb gent de tot Espanya, però no estrangers. 
 

El camp de treball l’entenem com una eina de  desenvolupament i 
aprenentatge personal i comunitari on els valors com la interculturalitat, 
la participació, la solidaritat i la responsabilitat són centrals. 

Hi ha molta diversitat de camps de treball: 
ambientals, de treball amb nens, 
renovació del patrimoni, arqueològics, 
festivals...  
 

La durada també pot variar, els camps de 
treball acostumen a ser estades curtes, de 
2 o 3 setmanes, però també hi ha 
projectes de més llarga durada, des d’un 
mes fins a un any. 

 Països 
 

Tenim camps de treball a països d’arreu del món: 
  Europa  
  Estats Units i Canadà 
  Japó i Corea 
  Àsia: Vietnam, Tailàndia, Índia, Nepal, Mongòlia, Indonèsia, Taiwan 
•  Àfrica: Togo, Uganda, Kenya, Tanzània, Marroc i Tunísia 
•  Llatino- Amèrica: Mèxic, Perú, Costa Rica, Argentina, Equador 

Tipologia i durada dels camps de treball  



21 

•  Condicions de vida: Durant el camp 
convivim en el sí d’un grup intercultural, amb 
gent d’arreu del món, i per això 
experimentarem al dia a dia la interculturalitat 
i la corresponsabilitat, és per això que 
participarem tots i totes de les tasques 
quotidianes (la neteja, la preparació dels àpats 
les activitats de grup,...), i intenta- 

rem fomentar la participació de tots els membres del grup. L’allotjament i el 
menjar són bàsiques: vine amb un esperit jove i adaptable! 
 

•  Voluntariat: No tot en un camp és feina! Tot i així, les tasques de 
voluntariat són importants al camp. En general en els camps es treballa unes 
4-6 hores al dia, de dilluns a divendres tenint caps de setmana lliures per 
gaudir del grup, el lloc...Tot i així dependrà del camp i de la seva organització. 
 

•  Temps de lleure: I després de la feina, què? El camp ha de ser una 
experiència molt enriquidora en molts més sentits que la feina realitzada. Hi 
ha camps on hi ha moltes activitats organitzades, i n’hi ha, en canvi, que ho 
deixen a la decisió dels participants. En qualsevol cas, parlem normalment 
de “lleure” (activitats enriquidores personalment) més que de temps 
“lliure”.  
 

•  Responsabilitats del voluntari/a: Com a voluntari/es en un projecte, som 
part del projecte. Per tant, també és missió nostra tirar-lo endavant: 
contribuir a les tasques i animar a la resta a fer-ho, donar un cop de mà als 
monitors del camp, etc. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Com participar en un camp de treball? 
 

Si vols fer un camp internacional, podràs trobar tota la informació i fer el 
procés d’inscripció a la web www.cocat.org. La Cocat és la responsable dels 
camps internacionals a Catalunya. Per a participar, pagaràs una quota de 109 
que et cobrirà tota l’estada, i pagar-te el transport fins allà! 
 

Si vols fer un camp autonòmic dins d’Espanya o a Catalunya, entra a 
www.jove.cat i allà trobaràs el que necessites saber! Els camps autonòmics i 
catalans estan coordinats per la Secretaria de Joventut de la Generalitat.  

Com funciona un camp de treball internacional?  

•  La convivència i la interculturalitat ens 
porten conflictes: Aprenem-ne!: Si hi ha 
una cosa que destaquen els voluntaris quan 
tornen és que han après de la convivència, 
de la responsabilitat. En grups així s’aprèn 
cada dia, i el sortir endavant en moments 
difícils ens fa créixer. 
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   MAGAZINE PROEUROPE1 
 

Europa és el futur. I és important que els joves puguem construir-
la, però només ho podrem fer si coneixem bé els seus aspectes 
socials, culturals i polítics, si en volem ser protagonistes i 
participem dels espais que tenim, un d’ells eren les eleccions al 
Parlament Europeu, el passat 7 de juny; perquè Europa és la 
culminació de la diversitat, de la heterogeneïtat i de progrés. Cal 
doncs, analitzar perquè l’abstenció fou tan elevada i només és pel 
descontentament polític o també hi té a veure la falta 
d’informació? 
 

Per això, magazines com el de Proeurope1 i  iniciatives d’aquets 
tipus són del tot necessàries. El magazine Proeurope1 ofereix en 
un sol espai informació de diferents temes als joves, perquè els 
joves tinguin informació pràctica sobre cultura, formació, treball, 
esports, etc. A més, el magazine promou la participació dels joves 
ja que aquests poden fer arribar els seus reportatges o 
experiències per tal que altres joves puguin conèixer com arribar a 
una ciutat o quin tipus d’activitats, actuacions un pot  beneficiar-
se.  

Coordinació Rural edita online i 
semestralment els nous números, 
l’anterior número sortí el dia 9 de 
maig, dia d’Europa, on s’estrenava 
nova secció.   La secció, construïm 
Europa, conduïda per Martina 
Braggion, vol informar als joves 
sobre els decrets, tractats, acords, 
en definitiva, de les polítiques que 
es duen a terme en l’àmbit 
europeu. Perquè com a ciutadans 
europeus, que som tots  nosaltres, 

hem de conèixer els esdeveniments que s’hi celebren. Malgrat els 
dubtes que podem tenir sobre la utilitat de la UE i ens falti 
identitat europea, tot ens afecta, per exemple, el pla Bolonya, la 
crisi,...  
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Així, per tot el que necessitis saber sobre Europa consulta-ho al 
magazine Proeurope1: www.proeurope1.net 

http://www.proeurope1.net/
http://www.proeurope1.net/
http://www.proeurope1.net/
http://www.proeurope1.net/
http://www.proeurope1.net/
http://www.proeurope1.net/
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Què és el CNJC? Quantes entitats el formen i de quin tipus són? 
El Consell Nacional de la Joventut de Catalunya (CNJC) és la 
plataforma que aplega la gran majoria d’associacions juvenils del país. 
Actualment el formen 97 entitats juvenils, 48 de les quals són de ple 
dret i la resta, adherides o col·laboradores. Les de ple dret es 
divideixen per àmbits: educatives –on hi ha la CRUC-, polítiques, 
sindicals d’estudiants i treballadors, socials especialitzades i culturals i 
d’intercanvis. 
  
Quines són les principals línies d’actuació del CNJC? 
Les funcions que té encomanades el CNJC són la interlocució en 
matèria de joventut amb l’Administració i el foment de la participació 
dels i les joves en el seu entorn. És sobre aquests dos grans eixos que 
giren les línies d’actuació del Consell, plasmades en un Pla de Treball 
que es va posant al dia a cada Assemblea General, com la que vam fer 
el darrer cap de setmana de març a Badalona.  
 
Quins avantatges té ser membre del CNJC? 
Els avantatges que cal buscar al CNJC no són de tipus material ni de 
beneficis individuals, sinó que rauen en el col·lectiu. Que una entitat 
formi part del CNJC vol dir que contribueix a enfortir la veu del jovent 
català i a fer-la més forta davant el poder polític. I això tant val per a 
una federació a nivell de país com per a una entitat local, perquè si 
aquesta forma part d’un Consell Local de Joventut, per exemple, -una 
tasca amb què el CNJC treballa-, tindrà més capacitat d’incidència al 
seu municipi. A nivell de federacions o entitats àmplies, són aquestes 
les que marquen les línies d’actuació del CNJC, les que decideixen en 
quins temes es treballa i de quines maneres.   
És a dir, el Consell no és una estructura i les entitats una altra, sinó 
que són les mateixes entitats les que defineixen el Consell. 

Agnès Russiñol  
Presidenta del Consell Nacional de la Joventut 

de Catalunya      

”El CNJC ha intentat incorporar les diferents realitats  

Territorials del país al discurs sobre participació,  

per tal de dotar-lo d’utilitat arreu del país” 
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A part d’això, el CNJC organitza cursos de formació, jornades, trobades, 
etc, amb què els membres de les entitats poden dotar-se d’eines per al 
seu col·lectiu. 
 
Quins avantatges té ser membre del CNJC? 
Els avantatges que cal buscar al CNJC no són de tipus material ni de 
beneficis individuals, sinó que rauen en el col·lectiu. Que una entitat 
formi part del CNJC vol dir que contribueix a enfortir la veu del jovent 
català i a fer-la més forta davant el poder polític. I això tant val per a una 
federació a nivell de país com per a una entitat local, perquè si aquesta 
forma part d’un Consell Local de Joventut, per exemple, -una tasca amb 
què el CNJC treballa-, tindrà més capacitat d’incidència al seu municipi. 
A nivell de federacions o entitats àmplies, són aquestes les que marquen 
les línies d’actuació del CNJC, les que decideixen en quins temes es 
treballa i de quines maneres. És a dir, el Consell no és una estructura i 
les entitats una altra, sinó que són les mateixes entitats les que 
defineixen el Consell.  
A part d’això, el CNJC organitza cursos de formació, jornades, trobades, 
etc, amb què els membres de les entitats poden dotar-se d’eines per al 
seu col·lectiu. 
  
Quines són les actuacions que des del CNJC es realitzen a favor de la 
implementació territorial? 
El Pla d’actuació territorial 2006-2009 marca un punt i a part pel que fa 
al treball de foment de la participació del CNJC perquè preveu la 
focalització d’aquest en l’estratègia de desplegament territorial. Durant 
els darrers anys el CNJC ha intentat incorporar les diferents realitats 
territorials del país al discurs sobre participació, per tal de dotar-lo 
d’utilitat arreu del país. Això ho ha fa a partir de l’estructura territorial 
que ha desplegat el Consell a cadascuna de les demarcacions territorials 
on avui treballa (Lleida, Barcelona, Tarragona i Girona), fet que li permet 
entrar en contacte amb els diferents agents que també treballen sobre 
el territori sobre qüestions de foment de la participació i 
l’associacionisme. 
Per altra banda també hem de destacar el treball fet a favor de la 
creació de Consells locals de joventut a diferents municipis del país.  
Aquests espais són molt importants a l’hora de definir mecanismes 
d’interacció entre la societat civil i l’Administració, i davant l’escàs suport 
institucional que reben és molt interessant que el CNJC desenvolupi 
aquesta tasca de suport a la creació i al funcionament d’aquestes 
coordinadores. 
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Com s’estructura les delegacions territorials del CNJC? 
El desplegament territorial del CNJC ha permès inicialment obrir 
Demarcacions territorials a les 4 províncies. Aquestes compten amb 
un/a tècnic/a de referència que és el responsable, a nivell tècnic, 
d’executar el projecte territorial del CNJC. A la pràctica aquesta figura 
tècnica és la que exerceix de “representant” del CNJC al territori i és 
la persona que se’n cuida rebre i donar resposta a les demandes 
provinents del món local. A nivell polític, cadascuna de les 
demarcacions compta amb un Secretari de referència que fa les 
funcions d’enllaç entre territori i Secretariat del CNJC. Més endavant 
està prevista una major territorializació de les Demarcacions en 
funció de la nova organització territorial del país. 
  
I la crisi, com afecta als joves? 
Amb un atur juvenil que s’ha disparat fins prop del 30% de la població 
jove i una quarta part dels i de les joves que temen perdre el seu lloc 
de treball en els propers mesos, ens plantegem per què per segons 
què i segons qui sí es troben solucions, però per altres la crisi es 
manifesta en la seva màxima cruesa. No es redueixen els beneficis, ni 
es perden primes, ni es rebaixen les previsions de creixement ni els 
valors borsaris, simplement es perd la feina, costa arribar a final de 
mes o no es pot pagar el lloguer d’un habitatge o la hipoteca. Pels 
joves, la preocupació ha passat de centrar-se en la precarietat laboral, 
en la temporalitat dels contractes a tenir com a objectiu bàsic la 
conservació del lloc de treball. Ara mateix, tenir una feina és qüestió 
de privilegiats gairebé. 
 
I des del CNJC quines mesures es volen executar? 
Cal un pacte generacional de qui està en disposició de canviar el 
model productiu actual (empreses, poders públics, sindicats, etc.) 
amb les generacions de joves que exigeixen tenir cabuda en el món 
laboral però de forma digna, sense rebaixes de drets. 
 
Quins reptes tenen les associacions que treballen per la joventut? 
Considerem imprescindible la implicació tant de la societat civil com 
de l’Administració, per tal de promoure polítiques públiques que 
facilitin l’emancipació de la gent jove, adaptar-nos als canvis en la 
nostra societat incorporant la seva diversitat, desenvolupar noves 
estratègies de foment i suport a l’associacionisme i establir un marc 
de relacions estables amb les administracions per a dotar la 
participació juvenil d’un sentit més ple.  



27 

Aspirem a un futur més just i a una democràcia de qualitat, aquest és el 
nostre horitzó que ens anima a seguir treballant.  
 
En quins organismes europeus i internacionals està implicat el CNJC? 
Una de les principals tasques que el CNJC desenvolupa en l’àmbit 
internacional és la participació a l’European Youth Forum (YFJ), que 
aplega 99 entitats, entre consells nacional de joventut i organitzacions 
juvenils. La nostra participació en aquesta plataforma europea, de la 
qual som membres de ple dret, suposa una gran oportunitat per al 
Consell. El CNJC ha estat molt actiu en gairebé totes les àrees del YFJ i ha 
format part d’un gran nombre de les seves diverses estructures de 
treball. Actualment tenim dos formadors al Pool of Trainers i un 
representant al Grup de Treball de Polítiques de Joventut i Participació.  
A part d’això, el Consell manté relacions fluïdes amb organismes com el 
Foro Latinoamericano de Juventud (FLAJ), la plataforma juvenil del 
Frente Polisaria al Sàhara Occidental (UJSARIO) o altres consells de 
joventut homòlegs. 
  
Quins són els reptes del CNJC per aquest 2009? 
Iniciem aquest curs amb la voluntat de seguir treballant en tres eixos 
bàsics: el foment de la participació i el suport a l’associacionisme, la 
interlocució per defensar els interessos juvenils davant les institucions i 
la generació de discurs sobre temes que siguin de l’interès de les entitats 
juvenils. Avui el CNJC té davant seu nous reptes, nous horitzons que ens 
han de permetre obrir-nos al conjunt de la gent jove, arribar arreu del 
territori i donar suport a la participació juvenil allà on es produeix. 
Enguany, a més, s’inicia el procés d’avaluació i d’elaboració del Pla 
Nacional de la Joventut de Catalunya i s’aprovarà la Llei de Polítiques de 
Joventut de Catalunya i el CNJC ha de liderar i negociar ambdós 
processos en pro de l’associacionisme juvenil.  
 



www.cruc.info/joves.net 

www.carnetrural.cat 

www.cruc.info 


