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El compromís de la FOCIR

en un món globalitzat on les relacions d’interdependència mar-
quen la pauta, les relacions internacionals són imprescindibles. en 
aquest escenari, les organitzacions de la societat civil esdevenen, 
juntament amb el govern, actors rellevants per a projectar interna-
cionalment la imatge dels seus països. 

així, l’aportació catalana al món és un dret i un deure del moviment 
associatiu del país, malgrat no tenir estat propi. moltes organitza-
cions participen en camps com la cultura, l’educació, l’esport, els 
drets humans o el desenvolupament sostenible, treballant amb or-
ganitzacions d’altres regions del planeta i establint-hi projectes co-
muns. aquesta presència internacional, protagonitzada per entitats 
i persones, és un fet positiu que cal conèixer i fomentar, ja que con-
tribueix a construir la imatge de Catalunya a l’exterior i a participar 
en l’agenda mundial.

la FOCir neix el 1995 com a fruit de la concertació de diferents or-
ganitzacions catalanes interessades en el foment de la seva presèn-
cia internacional i de la de Catalunya. els seus objectius són:
· ser presents: estimular i proporcionar recursos a la participació de 
les entitats catalanes en l’escenari internacional.
· aportar discurs: donar suport i estudiar la contribució del teixit as-
sociatiu català a les relacions exteriors de Catalunya (paradiplomà-
cia) i a l’agenda global.



· Crear xarxa i una ciutadania global: ser una plataforma referent en 
el camp de la internacionalització del teixit associatiu català, promo-
vent una ciutadania amb dimensió global.

Per assolir aquests objectius la Federació opera en xarxa en dos 
àmbits d’actuació: com a punt d’informació i serveis, i com a centre 
d’estudis. Com a punt d’informació, la FOCir assessora les enti-
tats catalanes perquè tinguin o millorin la seva presència i activitat 
internacional. Com a centre d’estudis, la Federació vol contribuir a 
l’estudi de la diplomàcia pública i les relacions internacionals del 
nostre país. aquesta darrera tasca es concreta, entre altres activi-
tats, en l’estudi dels diferents casos de reconeixement internacio-
nal de les organitzacions catalanes. 

El perquè de la col·lecció

les organitzacions catalanes procuren articular-se amb les d’altres 
indrets del món per ampliar la seva capacitat d’incidir i fer front 
als reptes contemporanis que es proposen, molts d’ells d’abast 
mundial, i assolir millor els seus objectius. en aquest camí, però, 
topen amb algunes organitzacions internacionals, que, tot i ser no 
governamentals, assumeixen el criteri que els seus membres de ple 
dret s’han de correspondre amb el territori d’un estat.

a aquestes entitats se’ls recomana que, per poder ser admeses, 
es constitueixin com a entitats d’àmbit espanyol o bé esdevinguin 
part d’una organització estatal ja creada. malgrat aquesta conjuntu-
ra, més de dues-centes cinquanta mil organitzacions catalanes han 
rebutjat aquesta posició i han aconseguit ser presents i participar 
amb veu pròpia a les seves branques internacionals. aquests pro-
cessos, a voltes feixucs, però agosarats, són els que vol copsar 
aquesta col·lecció. 

Com a centre d’estudis, la FOCir vol reconèixer així l’esforç 
d’aquestes entitats, i amb aquest objectiu ha avançat en la crea-
ció d’aquesta col·lecció. la col·lecció «Casos d’internacionalització» 
dóna a conèixer estudis de diferents casos de reconeixement inter-



nacional d’organitzacions catalanes escollides perquè constitueixin 
models de bones pràctiques.

l’estudi de diferents fulls de ruta, en el camí cap al reconeixement 
internacional, és un recurs pedagògic que ha d’ajudar altres entitats 
a definir i coordinar les seves pròpies estratègies i cooperar en la 
superació de les dificultats tècniques i legals per a esdevenir mem-
bres de ple dret. d’aquesta manera, de les diverses publicacions 
es desprenen aprenentatges útils per a altres causes de reconeixe-
ment internacional, a les quals la FOCir vol donar tot el suport. 

la publicació que teniu a les mans, El reconeixement internacional 
de la Jove Cambra Internacional de Catalunya, constitueix el setè 
número de la col·lecció i és fruit de la recerca i el treball de la Car-
lota m. moragas Fernández. s’hi analitza el procés i les vies que la 
Jove Cambra internacional de Catalunya va emprendre per aconse-
guir reeixir com a subjecte nacional dintre la Junior Chamber inter-
nacional (JCi). l’any 1995, la JCi de Catalunya va culminar el procés 
de reconeixement internacional de l’organització participant en el 
Congrés mundial de glasgow. Ho va fer, per primera vegada, amb el 
nom de Jove Cambra internacional de Catalunya. des d’aleshores 
ençà, la Jove Cambra internacional de Catalunya és reconeguda i 
representada com qualsevol dels altres cent vint-i-tres països que 
formen part de la JCi arreu del món. la Jove Cambra internacional 
de Catalunya és membre de la FOCir des del 1996 i treballa per ofe-
rir oportunitats de desenvolupament que permetin als joves crear 
canvis positius.

la col·lecció «Casos d’internacionalització» rep el suport i l’interès 
de la diputació de Barcelona, de la secretaria d’afers exteriors i 
de la unió europea del departament d’afers i relacions institucio-
nals i exteriors i transparència de la generalitat de Catalunya, de 
la direcció general d’acció Cívica i Comunitària del departament de 
treball, afers socials i Famílies de la generalitat de Catalunya i de 
l’ajuntament de Barcelona.
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Introducció

el volum que teniu a les mans és el número set de la col·lecció «Ca-
sos d’internacionalització, la qual ja ha esdevingut de referència en 
relació amb el camí de les diferents entitats catalanes per a aconse-
guir el reconeixement en xarxes europees o mundials. Com del cert 
saben, «Casos d’internacionalització» pretén esbrinar, documentar i 
oferir l’explicació de les vies per les quals les dues-centes cinquanta 
entitats catalanes reconegudes internacionalment s’han integrat a 
les dues-centes noranta-tres xarxes homòlogues d’arreu del món. i 
com podeu imaginar, aquest no és –gairebé mai– un camí senzill. no 
en va, les organitzacions de la societat civil s’organitzen per la via 
de la representació estatal. tanmateix, i malgrat les dificultats, mol-
tes entitats han assumit el repte de participar-hi. És per això que cal 
reconèixer el mèrit de la societat civil catalana, que, amb la recerca 
de dreceres alternatives que garantissin una participació catalana 
directa, ha aconseguit una gran presència internacional. Però com 
que la FOCir treballa per promoure una presència més gran de la 
diplomàcia pública catalana al món, la col·lecció també vol ser el re-
cull de les bones pràctiques que hauran de facilitar al teixit associa-
tiu català l’adquisició de les lliçons apreses pels seus antecessors 
i els exemples que podran facilitar nous reconeixements d’entitats 
catalanes al món. 
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aquest volum de «Casos d’internacionalització» avalua i recull el re-
coneixement de la Jove Cambra internacional, una entitat que va 
néixer a Catalunya l’any 1964 de la mà d’un grup d’empresaris vin-
culats al Cercle d’economia de Barcelona. avui és just afirmar que 
la JCi és una de les entitats catalanes amb més capacitat per a ca-
nalitzar les idees dels joves amb inquietuds a través de projectes de 
desenvolupament social, econòmic i cultural. encara més: és una 
entitat que duu a terme totes aquestes tasques en l’àmbit local, na-
cional i també internacional; per això, la FOCir ha volgut promoure 
la redacció d’aquest llibre. 

el contingut del volum que teniu a les mans  és realment interes-
sant. Podreu aprendre com la JCi va aconseguir el reconeixement, 
així com entendre que és una entitat amb una projecció internacional 
consolidada i una capacitat d’influència reconeguda per tothom. al 
mateix temps, copsareu que tenen un model d’entitat molt concret, 
que promou una participació molt activa, molt plural i molt peculiar 
–en relació amb la seva durada en el temps–, un fet que probable-
ment va facilitar-ne el reconeixement internacional. aquesta partici-
pació es combina a la perfecció amb un treball d’actituds i valors 
que pretenen crear canvis positius per a construir un món millor. en 
fi, aquest és un llibre per a conèixer com es va gestar el reconeixe-
ment de la JCi però també per entendre què significa l’entitat, fet 
que va resumir qui fou el trenta-cinquè president dels estats units 
d’amèrica i membre de la JCi d’amèrica, John F. Kennedy, quan 
afirmà sobre l’entitat: «Harvard em va donar una educació per a la 
feina, la Jove Cambra em va donar una educació per a la vida». 

us convido a llegir-lo amb calma i atenció, i aprofito l’avinentesa per 
felicitar totes les persones que hi han participat. l’obra present fa 
honor a la tasca feta en el passat. Finalment, encoratjo l’entitat a 
continuar fent la bona feina que ha fet durant tants anys i a seguir pro-
jectant Catalunya al món amb tants encerts com ho ha fet fins ara.  

Barcelona, 6 d’octubre de 2016

mònica sabata i Fernàndez
Presidenta de la FOCir 
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Pròleg

la història de la Jove Cambra internacional (JCi) està plena de mo-
ments memorables i remarcables, com la de moltes entitats. Cent-
un anys d’història a escala mundial i cinquanta-dos anys a Cata-
lunya fan que puguem omplir llibres i llibres amb la nostra història, 
que sempre ha perseguit promoure i provocar canvis positius en la 
societat catalana. tanmateix, en tota història sempre hi ha instants 
que condueixen a canvis més profunds. explicar un d’aquests mo-
ments és justament l’objecte d’aquest llibre. 

en aquest llibre hem intentat relatar, mitjançant les experiències de 
les persones implicades, el procés del reconeixement de la JCi de 
Catalunya com a subjecte nacional dintre de la Jove Cambra inter-
nacional. 

Potser quan el lector acabi de llegir el llibre que té a les mans pen-
sarà que el procés del reconeixement internacional de la JCi de Ca-
talunya ha estat un camí curt. estic segur que la majoria d’entitats 
que han assolit un reconeixement similar han hagut de passar per 
períodes més llargs de procés i de transició. tot i així, el camí que 
va emprendre la JCi de Catalunya no va ser fàcil, i l’estratègia que 
van seguir els protagonistes d’aquesta història en cap cas es va 
relegar a l’atzar. també és cert que en el procés hi va haver alguns 
moments de fortuna, afavorida per la poca agilitat dels actors que 
podien haver posat entrebancs importants al reconeixement.
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si no coneixeu la Jove Cambra, us adonareu que aquesta organitza-
ció té unes particularitats especials. una d’elles és, com ens agrada 
dir, que tenim «one year to lead» (‘un any per a liderar’). tots els nos-
tres càrrecs electes ho són només per a un any i no poden repetir 
mai el mateix càrrec, tant en l’àmbit local com en l’àmbit nacional i 
internacional de l’organització. aquest, segurament, és el punt que, 
com veureu, explica el perquè de l’estratègia seguida. ens dóna una 
idea de per què tanta gent va haver d’estar implicada en aquest 
procés i de com els diversos lideratges importants de l’entitat, any 
rere any, van haver de coordinar-se per a aconseguir que el reco-
neixement internacional tirés endavant. de la mateixa manera, si 
el desenllaç final no s’hagués produït en un sol any, segurament no 
s’hauria produït mai o bé hauria estat molt més complicat.

aquest fet també fa que, a l’hora de donar les gràcies a les perso-
nes protagonistes d’aquesta entitat, s’hagi de fer als quaranta-nou 
presidents nacionals, als dinou presidents regionals, a les seves 
juntes i als diversos membres que han passat per la Jove Cam-
bra durant els cinquanta-dos anys de presència a Catalunya. tots 
aquests col·lectius han donat el millor de si mateixos per a traslla-
dar la missió de la JCi: «Oferir oportunitats de desenvolupament que 
permetin als joves crear canvis positius», amb el total convenciment 
que «servir a la humanitat és la millor obra d’una vida».

Com que un humil servidor només és una gota d’aquesta història, 
en el seu any com a president nacional, s’ha editat un llibre sobre 
l’any més transcendental de la vida de la nostra entitat.

i de ben segur que n’hi haurà molts més.

Barcelona, 14 de setembre de 2016

Xavier Bielsa Carré
President de la Jove Cambra internacional de Catalunya
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1. Estat de la qüestió

la Jove Cambra internacional comença la seva aventura a Catalunya 
l’any 1964 de la mà d’un grup de joves empresaris vinculats al Cer-
cle d’economia de Barcelona. tot i les reticències inicials per a per-
metre l’activitat d’una organització que fomenta la reunió i promou la 
discussió a través de mecanismes democràtics en plena dictadura 
franquista, l’any 1966 el govern civil legalitza la Jove Cambra de Bar-
celona, que es converteix en la primera organització local membre 
(Olm)1 de tot l’estat espanyol. no és la voluntat d’aquest llibre, però, 
endinsar-se en el periple històric de la Jove Cambra internacional a 
Catalunya des d’aleshores. el manuscrit inèdit Jove Cambra: una 
història de joventut i civisme en el context de la transició democràti-
ca, 1963-1985, de Joan Planas, i l’obra JCI, fàbrica d’emprenedoria 
1964-2009, de ramon Balasch i manel gil (2009) –que es basa cla-
rament en l’esmentat manuscrit–, ja compleixen aquesta funció, i al-
tres Olm han publicat llibres que duen a terme un repàs més precís 

1. la JCi té tres àmbits d’actuació: local, nacional i internacional. localment, 

l’entitat actua a les ciutats on és present a través d’organitzacions locals mem-

bres les quals, al seu torn, integren l’Organització nacional membre. aquesta 

darrera gestiona l’entitat en l’àmbit nacional i és la que representa els membres 

individuals de les Olm internacionalment.
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del dia a dia de l’entitat a cada ciutat.2 És, en canvi, el funcionament 
democràtic d’aquesta l’objecte d’interès d’aquest treball, que s’ha 
dut a terme a partir de diverses entrevistes als membres de la Jove 
Cambra que van viure de prop el procés de reconeixement interna-
cional de l’organització. i és que la Constitució de la Junior Chamber 
international (JCi) i la consciència que la legislació de la institució 
permetia aquest reconeixement van ser claus perquè avui la Jove 
Cambra internacional de Catalunya pugui seure entre el Canadà i el 
txad en els congressos mundials de l’entitat. 

tanmateix, en tant que el fet contextual és determinant per a en-
tendre el curs dels esdeveniments, és necessari descriure el fun-
cionament de l’organització i revisar breument quines han estat les 
etapes clau de la JCi a casa nostra. només atenent a l’evolució de 
l’organització en el període que abraça els anys setanta i vuitanta 
podrem comprendre els motius que van dur la Federació Catalana 
de Joves Cambres a emprendre el camí per a sol·licitar el reconeixe-
ment internacional com a Jove Cambra internacional de Catalunya. 

1.1. La Jove Cambra Internacional

la Jove Cambra internacional neix a la ciutat de saint louis, mis-
souri (eua), l’any 1915, de la mà de Henry giessenbier, un empleat 
de banca amb inquietuds per fomentar la relació entre els joves de 
la seva comunitat a través del treball en benefici d’aquesta. És, per 
tant, una entitat centenària que des d’un bon inici ha estat dedicada 

2. Jove Cambra de tarragona (1981), 10 anys: 1970-1971 a 1980-1981; Jove 

Cambra de reus (1988), XX aniversari de la fundació de Jove Cambra de Reus: 

1968-1988; Jove Cambra de sabadell (1990), Els Problemes de Sabadell: opinió 

dels ciutadans; Jove Cambra de sabadell (1992), 1967-1992. Vint-i-cinc anys. 

Jove Cambra de Sabadell; Jove Cambra de reus (1992), Jove Cambra de Reus. 25 

anys d’història; a. Prat i Camps (1993), Vint anys d’una entitat: 1973-1993. Jove 

Cambra de Manresa; J. sagués i llombart (1998), Del vintè al vint-i-cinquè: 1993-

1998. Jove Cambra de Manresa; Jove Cambra d’igualada (2000), 25 anys de Jove 

Cambra d’Igualada; Jove Cambra de lleida (2000), 30 anys fent Jove Cambra a 

Lleida; J. moragas i C. moragas (2008), Jove Cambra de Reus. 40 anys.
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en bona part a la formació dels joves d’arreu del món, sense perdre 
mai de vista el seu objectiu principal: la participació en els afers cí-
vics de la societat. malgrat que el lideratge és un dels altres atributs 
de la JCi, l’organització no és només una escola de negocis, com 
algú pot haver interpretar a causa dels vincles inicials de l’entitat a 
les Cambres de Comerç. És clar que aquest vincle, pel fet que la JCi 
promou l’emprenedoria, perdura en l’àmbit internacional en forma 
d’un conveni de col·laboració. tanmateix, l’element fonamental per 
a entendre què és la JCi és que es tracta d’una escola de valors 
que té com a leitmotiv la formació a través de l’acció. l’organització, 
doncs, reconeix en el treball altruista l’objectiu de millorar la comu-
nitat, que és la millor manera d’aprendre. Com els agrada dir als 
júniors,3 el que reporta ser membre de la JCi és allò que un fa amb 
l’organització; com més es dóna a la JCi, més se’n rep. i és que 
«servir la humanitat és la millor obra d’una vida».4

malgrat que situem la seva fundació a inicis de segle xx, el cert 
és que fins a l’any 1944 no podem parlar pròpiament de la Junior 
Chamber international (JCi). i és que l’organització impulsada per 
giessenbier no adoptarà aquest nom fins gairebé trenta anys des-
prés de la seva fundació. serà en la primera trobada mundial de 
les associacions de joves, creades a imatge de la Young men’s Pro-
gressive Civic association (YmCa) (1915), posterior Junior Chamber 
of Commerce (1918), que les organitzacions nacionals membres 
(Onm) de Costa rica, guatemala, mèxic, Panamà, el salvador, Hon-
dures, nicaragua i els estats units d’amèrica decidiran unificar-se i 
crear un organisme internacional que estructuri, unifiqui i reguli les 
diverses associacions a escala mundial. 

dos anys més tard, al mes de febrer de 1946, se celebraria el que 
seria el primer Congrés mundial de l’entitat al Panamà, fins on es 
van desplaçar 44 delegats procedents de l’argentina, el Brasil, el 
Canadà, Costa rica, Xile, l’equador, els estats units, guatemala, 

3. la paraula júnior s’utilitza comunament per a definir els membres de la JCi.

4. el credo de la JCi va ser adoptat per l’organització l’any 1947 per a indicar a 

tots els membres un conjunt de principis que han de creure per a formar-ne part. 
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el salvador, Hawaii, Hondures, nova zelanda, mèxic, el Panamà, el 
Perú i l’uruguai. la representació dels esmentats països presents 
al Panamà va aprovar una constitució temporal i va establir una llis-
ta de resolucions, entre les quals es trobava la decisió de deixar la 
paraula commerce fora del nou nom de l’organització.

tal com esmenta la mateixa organització,5 l’objectiu de la JCi és «mar-
car la diferència dins de la comunitat» i «crear impacte» en aquesta a 
través d’accions locals que poden tenir una incidència global. la for-
mació dels júniors en matèria de lideratge, compromís social, treball 
en equip i presa de decisions és el que fonamenta cadascun dels 
programes que s’engeguen per a dur a terme aquesta millora en la 
comunitat. des del convenciment que els joves d’arreu del planeta 
comparteixen drets, responsabilitats i objectius similars, la JCi treba-
lla decididament «per resoldre els reptes del temps que ens ha tocat 
viure». i és aquí, precisament, on resideix la seva força; la JCi no és 
una organització no governamental únicament centrada en la caritat, 
sinó que amb la seva activitat persegueix canviar el món. Potser és 
per això que encara avui és l’única Ong a la qual és permet usar el 
globus terraqüi de les nacions unides en el seu logotip.

Vora dos-cents mil joves d’entre divuit i quaranta anys procedents de 
més de cent països diferents integren actualment la JCi. l’activitat 
d’aquests milers joves es concentra en tres àmbits diferenciats: el 
local, el nacional i l’internacional. això significa que tant els progra-
mes com els cursos de formació es duen a terme en aquests tres 
àmbits. el fet que l’organització tingui una dimensió i una vocació 
internacionals molt interioritzades, doncs, fa encara més rellevant el 
reconeixement de les joves cambres de Catalunya com a iguals en 
les conferències d’àrea i els congressos mundials. 

Però com s’implanta la JCi a l’estat espanyol i quin és el recorregut de 
les joves cambres de Catalunya en la seva història? en quin moment 
es visualitza la necessitat del reconeixement internacional? i el més 
important: quina és l’estratègia que cal seguir per a obtenir-lo? en un 

5. Junior Chamber international (2016). «We are JCi. Help us share our story», 

recuperat des de: http://www.jci.cc/about. Últim accés: 1 d’agost de 2016.
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credo que afirma que «els governs han de ser de lleis i no d’homes», 
el fet de poder recórrer a la legislació i al respecte a la Constitució de 
l’entitat per part dels jaycees6 va ser clau per a superar les pressions 
internes dels països que es podien oposar a la decisió i per a esdeve-
nir una organització reconeguda internacionalment.

1.2. La Jove Cambra Internacional a l’Estat espanyol

Dels tecnòcrates al tardofranquisme.
Naixement, consolidació i desenvolupament de la Jove Cambra
a l’Estat espanyol (1964-1975) 
la JCi no arribarà a l’estat espanyol fins a mitjans dels anys seixan-
ta, quan, a recer del Cercle d’economia, presidit per Carles Ferrer 
salat, naixerà la Jove Cambra de Barcelona. Com que, per a ser ad-
mesa a la comunitat de la JCi, calia que estigués emparada per una 
organització nacional, la Jove Cambra de Barcelona va començar 
la seva activitat actuant en el doble paper d’Olm i Onm. el primer 
president de la Jove Cambra de Barcelona (1964) i la Jove Cambra 
d’espanya (1967), Josep Pujadas, va encapçalar el procés per a 
legalitzar l’entitat; primer, en el marc de l’espanya franquista, on no 
existiria un marc legal que regulés les associacions fins al maig de 
1965, i, després, en el recorregut que porta una Onm a ser recone-
guda per la JCi amb l’afiliació permanent, un fet que es va produir 
al Congrés mundial de toronto l’any 1967. a l’estat espanyol, la 
legalització de la Jove Cambra de Barcelona es produiria finalment 
el 27 de juny de 1966 i esdevindria un estímul per a la creació 
d’altres Olm (Balasch i gil 2009:28). Vint-i-nou anys més tard, en 
les mateixes dates, la Jove Cambra de Catalunya cercaria el seu 
reconeixement internacional davant el Comitè executiu de la JCi.

després de la creació de la Jove Cambra de Barcelona, la succeirien 
sabadell, reus, madrid, tàrrega, terrassa, Vic i Vilanova i la geltrú, 
que van engegar diversos programes destinats a la formació dels 

6. sinònim de júnior. És el nom que s’utilitzava als eua per a referir-se a les Junior 

Chamber of Commerce i s’ha convertit en una forma d’anomenar els membres 

de la JCi.
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joves o a la millora de l’entorn de la ciutat on operava cada Olm. 
en són un bon exemple el curs de direcció «leadership in action» 
(1965), engegat per la Jove Cambra de Barcelona; l’estudi La en-
señanza en Sabadell (1968), tot un llibre blanc de l’educació a la 
ciutat; els cursos de «gestión empresarial» (1969) engegats a reus 
o la Guía Médico-Sanitaria, editada a Vilanova i la geltrú. el creixe-
ment de la Jove Cambra internacional a les ciutats esmentades més 
amunt s’estendria a altres indrets de l’estat espanyol durant els 
anys que vindrien. aquesta extensió, juntament amb l’increment 
del volum de programes desenvolupats per les Olm existents, van 
propiciar la primera assemblea de la Federació de Joves Cambres 
d’espanya, celebrada a reus l’any 1969. segons Planas,7 aquesta 
trobada marcaria la consolidació del moviment júnior a l’estat es-
panyol i l’inici de la notorietat de l’organització en la societat. durant 
els anys setanta, doncs, caldria desenvolupar-la.

aquest període d’èxit de la JCi a l’estat espanyol, culminaria amb 
els primers avenços de l’organització pel que fa a la presència inter-
nacional. a finals dels anys seixanta, s’havia començat amb força la 
incursió en aquest l’àmbit, fins al punt de presentar la candidatura 
de la JCi d’espanya a organitzar la Conferència europea de 1971. 
l’èxit d’aquesta conferència va impulsar la candidatura i l’elecció de 
Josep Pujadas com a vicepresident executiu internacional, després 
de dos intents infructuosos l’any 1969 i el 1970. la vicepresidència 
executiva és d’un dels càrrecs més importants dins la JCi, que dóna 
molta visibilitat a l’Onm a la qual pertany l’individu que hi acce-
deix. Que Pujadas l’ostentés durant l’any 1972 va ser, de la mateixa 
manera que la celebració de la Conferència europea de Barcelona, 
indispensable per a internacionalitzar el moviment júnior present 
a l’estat. més endavant, un altre dels membres importants en els 
inicis de la Jove Cambra a Catalunya, Josep m. sanclimens, esde-
vindria vicepresident internacional (1980) i tancaria, així, la primera 
època d’esplendor de l’entitat a l’estat espanyol.

7. J. Planas. Jove Cambra: una història de joventut i civisme en el context de la 

transició democràtica. manuscrit inèdit.
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La transició democràtica (1975-1978).
La necessitat de cercar una entitat jurídica pròpia en el marc
de la Jove Cambra d’Espanya
de la mateixa manera que, en la implantació de la JCi a l’estat 
espanyol, les joves cambres de Catalunya van seguir tenint un pes 
específic en l’actuació de l’entitat durant l’etapa del desenvolupa-
ment de l’organització, Catalunya, amb dos terços de les Olm fede-
rades a la Jove Cambra d’espanya, hi té un lideratge important, i és 
per això que es planteja la necessitat de crear una entitat jurídica 
diferenciada. l’any 1976 algunes de les Olm presents a Catalu- 
nya (Barcelona, manresa, manlleu, Vilafranca del Penedès, igualada, 
Vic, tortosa, Cervera i lleida) cercaran aquesta diferenciació sota 
el nom de agrupación regional de Jóvenes Cámaras de Cataluña. 
un any més tard, s’hi afiliaran reus, sabadell, tàrrega, tarragona 
i Vilanova i la geltrú. És la llavor del que l’any 1981 esdevindrà la 
Federació Catalana de Joves Cambres, que accentuarà el rol prota-
gonista que les Olm catalanes tenen enfront de les presents a la 
resta de l’estat.

L’arribada de la democràcia i la desaparició de les OLM
a l’Estat espanyol (1978-1993)
durant la dècada dels vuitanta, «la Jove Cambra és una organització 
de reconegut prestigi a les ciutats» (J. iniesta). entre les diverses 
funcions que hi desenvolupa, hi trobem la d’impulsar i gestionar 
una sèrie d’activitats que les noves administracions locals encara 
no estan preparades per a encapçalar, ja sigui per manca de mitjans 
o bé pel fet de trobar-se immerses en un procés d’adaptació a la 
nova dinàmica democràtica. en són un bon exemple programes de 
gran abast comunitari com el Parc infantil de nadal a reus (1979-
1992), el Cucalòcum a lleida (1991-1995), la Fira de la informàti-
ca de sabadell (1983-1993) o la transèquia de manresa (1984-
2016). tanmateix, l’entitat també veu com alguns dels membres 
que integraven les Olm d’arreu de l’estat durant els anys seixanta 
i setanta ara troben en la política i en les noves oportunitats que 
l’aperturisme ofereix als joves una via on posar en pràctica els co-
neixements sobre lideratge i treball amb la comunitat apresos a 
la Jove Cambra. en paraules de salvador Salvi Batlle, «l’aportació 
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que les Joves Cambres arreu de l’estat fan a la democràcia és molt 
important, en tant que molts dels júniors que en formaven part es 
dedicaran a integrar-se en formacions polítiques; ja no en tenien prou 
amb el que els oferia l’organització». es tracta d’individus que s’han 
forjat sota els preceptes de l’aprenentatge a través de l’acció i que 
coneixen com funciona una organització que basa els seus proces-
sos de decisió en els procediments parlamentaris. saben dirigir i for-
mar part d’un equip i saben què és presentar una moció, debatre-la i 
aconseguir que s’aprovi. aquest know how els converteix en un dels 
col·lectius més ben preparats per a afrontar la gestió de les noves 
administracions democràtiques. 

a l’estat espanyol, el fet que la Jove Cambra pogués iniciar l’activitat 
en el marc d’un règim dictatorial va suposar tota una oportunitat 
per als joves de l’època, que, com s’ha dit, desenvolupaven el seu 
dia a dia a la Jove Cambra en el marc d’unes normes derivades 
del parlamentarisme americà, les quals regulen el funcionament i 
la presa de decisions dins de l’entitat. en l’àmbit mundial, però, la 
presència més forta de la Jove Cambra ha estat en països governats 
democràticament, com ara el Japó o els estats units. no es pot dir, 
doncs, que el canvi de règim a espanya fes innecessària l’existència 
d’organitzacions amb una dinàmica democràtica com la Jove Cambra. 
l’arribada de la democràcia no havia de substituir les organitzacions 
o els moviments socials que vetllaven per la millora de la comunitat. 
Calia, tanmateix, com sostenen Balasch i gil (2009:84), engegar un 
procés d’adaptació de les joves cambres a la nova realitat política. 
les Olm ja no eren tan polítiques i havien de trobar el seu sentit en 
els programes d’abast comunitari, més vinculats al voluntariat i a 
maneres de fer pròpies de l’associacionisme. la tradició d’una socie-
tat civil organitzada (Keating 1996), juntament amb el fet d’entendre 
que, en el treball dedicat a la comunitat, s’hi troba una recompensa 
que va més enllà del què és econòmic, va permetre que les Olm es 
mantinguessin vives a Catalunya. tot i així, amb l’adveniment i la 
consolidació de la democràcia, la JCi va anar desapareixent arreu 
de l’estat.

amb la progressiva desafiliació de Bilbao, alacant, la Corunya, ma-
drid, santa Cruz de tenerife i sevilla, i posteriorment de saragossa, 
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Valladolid, torrelavega i València, entre d’altres, a principis dels anys 
noranta la Jove Cambra d’espanya va quedar relegada a les Olm que 
integraven el territori català. segons Blanca Cabré, membre de la Jove 
Cambra de reus, que seria presidenta nacional l’any 1994 i colidera-
ria el procés que havia de dur les joves cambres de Catalunya a ser re-
conegudes internacionalment, «la circumstància més important en el 
reconeixement internacional de la JCi de Catalunya és, precisament, 
que la Jove Cambra a l’estat espanyol havia deixat d’existir».

l’any 1990, sota la presidència de Joan sebastià rodó, membre de 
la Jove Cambra de manresa, la Federació Catalana de Joves Cam-
bres comença a fer canvis rellevants. l’organització aconsegueix 
desprendre’s de la seu de la Jove Cambra d’espanya del passeig de 
sant Joan i salda, així, un deute econòmic important. en aquesta ope-
ració, la Federació Catalana de Joves Cambres estableix la seva seu 
al carrer Viladomat (Barcelona) i assumeix la seu de la JCi d’espanya, 
de manera que l’organització estatal queda subarrendada a la na-
cional. segons rodó, en aquell moment «malgrat que el paraigua és 
la Jove Cambra d’espanya, a la pràctica, qui estira del carro és la 
Federació Catalana». la Jove Cambra de Catalunya compta amb el 
suport de la generalitat i de la secretaria general de Joventut. la Jove 
Cambra d’espanya, en canvi, «no compta per a res». a tall d’exemple, 
al Congrés mundial de Puerto rico de l’any 1990, al qual assisteix la 
delegació més nombrosa de júniors d’Olm de l’estat espanyol fins al 
moment, la gran majoria d’aquests membres són catalans, tot i que 
hi participen en representació de la JCi d’espanya i van acompanyats 
de la indumentària corresponent. en aquest congrés, montserrat Bon-
compte seria escollida vicepresidenta internacional per a l’any 1991 
i faria la darrera gran campanya a favor de la Federació espanyola de 
Joves Cambres (J. s. rodó). 

en aquest context, Joan sebastià rodó i un dels júniors que 
col·laborarien amb ell, Fèlix larrosa, comencen a concebre «el que, 
fent un símil polític, avui s’entendria més en termes de pacte fiscal, 
que no pas d’independència». la seva idea és fer de la Federació Ca-
talana de Joves Cambres una organització que es complementi amb 
la Jove Cambra d’espanya, però que gaudeixi de certa llibertat en 
el seu funcionament. aquest desig no es materialitza a curt termini, 
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però segueix en la ment de rodó com a pastpresident8 i el porta a 
redactar el llibre Blanc de la Jove Cambra d’espanya i de la Jove 
Cambra de Catalunya, que presenta al Congrés nacional del Ven-
drell, celebrat a finals del 1991. la resposta a aquesta presentació 
és l’atac a rodó per part de diverses joves cambres catalanes con-
siderades pro-Federació espanyola, que l’acusen de voler destruir 
l’organització, ja que entenen que qualsevol modificació de l’statu 
quo comportaria la desafiliació de la JCi. 

aquests fets coincideixen temporalment amb la darrera etapa en 
què el sector pro-Federació espanyola presideix l’Onm. en aquest 
sentit, Blanca Cabré sosté que:

en Joan sebastià rodó es va avançar al seu temps. ell havia promogut 

la internacionalització des de la Jove Cambra de Catalunya quan hi havia 

membres pro-Federació espanyola com Valentí uson o montserrat Bon-

8. la paraula pastpresident s’utilitza comunament per a referir-se als expresi-

dents de la JCi.
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compte a la Jove Cambra d’espanya. És el que dèiem sobre el tempo; les 

coses a vegades han de madurar. aleshores el plantejament de rodó sona-

va com el d’una cosa contra l’altra i, és clar, així no es construeix, malgrat 

que tingués raó i que s’acabés duent a terme la idea que ell promovia.

el canvi en l’orientació dels membres es produirà amb el relleu ge-
neracional que té lloc a l’inici dels anys noranta i implicarà també 
un canvi en la percepció en relació amb les tesis presentades per 
rodó. així, doncs, quan l’any 1992 la Federació espanyola està 
a punt de quedar-se sense president, manel Casals, membre de 
la JCi de Vilanova i la geltrú, accedeix a ocupar el càrrec, però 
és conscient que, d’alguna manera, és «president del no-res» (J. 
s. rodó). d’altra banda, la Federació Catalana és presidida per 
Xavier soley, que és sensible a la idea de vehicular l’activitat de 
l’organització catalana i de l’espanyola en una de sola i acabar 
amb la dualitat entre dues juntes que regulen l’activitat de dues 
mateixes associacions. 

Fèlix larrosa, membre de la Jove Cambra de lleida, aprofita el 
canvi marcat per les bones relacions entre la junta de la Federació 
Catalana i la de la Federació espanyola, i comença a gestar l’equip 
amb el qual es presentarà a la presidència nacional per a l’any 
1993. en aquesta junta hi són representades la majoria d’Olm 
catalanes que despuntaven en aquell moment (lleida, sabadell, 
manresa, reus i tarragona) i s’hi recull la idea de la inviabilitat de 
mantenir dues estructures que donen servei a una mateixa reali-
tat. a finals de l’any 1992, se celebra un Congrés nacional a man-
resa de caràcter gairebé testimonial, que acaba sense nomenar 
cap president per a la Federació espanyola. al congrés, es posa de 
manifest la situació actual de la JCi a Catalunya. existeixen dues 
cambres que només actuen en aquest àmbit territorial, i aquesta 
doble existència, per als júniors, significa, entre altres coses, ha-
ver de fer front a dues quotes i trobar prou membres per a integrar 
dues juntes diferenciades. així, doncs, la proposta d’unificar les 
cambres i les juntes suposa no tan sols un estalvi econòmic sinó 
de recursos humans.
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Les bases per al reconeixement de la JCI de Catalunya.
L’assemblea de Sabadell i la carta a Thomas Clear (1993-1994)
malgrat que l’any 1993 encara no es parla de la internacionalització 
com a tal, diversos júniors de l’època situen en la tasca duta a terme 
per la junta aglutinada i presidida per Fèlix larrosa el punt d’inflexió en 
el procés del reconeixement. al mes de gener de 1993 se celebrarà 
l’assemblea de fi d’any a sabadell, on, aleshores sí, Fèlix larrosa 
concorrerà a la candidatura de president. la seva voluntat, però, és 
sortir escollit amb el seu equip tant a la Federació Catalana de Joves 
Cambres com a l’espanyola. Ho aconseguirà després que s’aprovi la 
moció d’adjudicació en què ha estat treballant amb qui serà el seu 
assessor legal: Joan sebastià rodó. en el transcurs de l’assemblea, 
doncs, s’estableix que els membres de la Federació Catalana de Jo-
ves Cambres, veient les dificultats per les quals passaven els com-
panys de la Jove Cambra d’espanya, accepten en assemblea sobira-
na l’absorció de tots els drets i deures d’aquesta entitat i assumeixen 
els deutes i compromisos de pagament que hagi pogut contraure, així 
com la seva adscripció a la JCi. en un altre document, es fa constar 
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que, com que la JCi d’espanya en aquest moment no té cap altra Olm 
associada fora del territori de la comunitat autònoma de Catalunya, i 
tampoc no té cap candidat a president, ni capacitat econòmica per a 
mantenir les seves adscripcions i obligacions, cedeix tots els drets i 
deures com a representant de la JCi internacional a espanya a la Fe-
deració Catalana de Joves Cambres, per tal que gestioni la represen-
tació de la JCi a escala internacional. es tractava, jurídicament, del 
que es podria considerar com un contracte de gestió pel qual la JCi de 
Catalunya gestionava la JCi d’espanya. s’havia donat el primer pas; 
«el repte que es plantejaria més endavant seria fer el pas següent i 
esdevenir una sola organització ajustada a la realitat del dia a dia de 
la JCi a casa nostra» (J. s. rodó).

Assemblea de fi d’any de la FCJC - Sabadell 23 de gener de 1993 

7.5 Votació

es passa a votar la moció principal elaborada de comú acord entre els 

representants de les joves cambres.

«nosaltres, membres de la Jove Cambra, per tal que es reflecteixi una 

realitat que satisfaci les nostres necessitats, a fi que s’optimitzin els re-

cursos econòmics i humans sobre la base d’una concentració territorial, 

reconeixem com a única organització nacional la que actualment opera en 

l’àmbit de Catalunya, sense perjudici de treballar en la promoció del movi-

ment júnior a la resta de l’estat.»

la decisió de fusionar les dues organitzacions va resultar ser el 
revulsiu que una Jove Cambra en crisi necessitava. la dinàmica, 
segons salvi Batlle, era la següent:

en el moment en què es va començar a funcionar amb una sola junta, el 

procediment era el següent: fèiem una assemblea de la Federació Catala-

na i, quan ja l’havíem acabada i havíem debatut tots els punts, obríem el 

torn de l’espanyola, que durava el temps suficient –uns deu minuts– com 

per a ratificar tots els acords que havia pres la Federació Catalana. man-

teníem les organitzacions amb un sol equip i un sol pressupost i quedava 

tot unificat.

la voluntat de funcionar més eficientment, però, no era l’únic objectiu 
de la junta que va liderar l’Onm durant l’any 1993. Com s’esmenta 
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sobre aquestes línies, la Junta nacional de l’any 1993 és una repre-
sentació fidel de la situació de l’organització a Catalunya, on són les 
Olm de ciutats mitjanes fora de l’àrea metropolitana de Barcelona 
les que lideren la Jove Cambra i les que emprenen un procés cons-
cient de visibilització de la seva tasca. l’esperit de Barcelona 92 i 
l’autoestima derivada d’aquest èxit col·lectiu contagien els júniors i 
els esperonen a esdevenir el relleu de tot el que l’esdeveniment va 
suposar per a la imatge del país a nivell internacional. les Olm ja 
no es conformen a engegar programes útils per a la comunitat, sinó 
que estan determinades a donar a conèixer aquests programes a 
les conferències europees i als congressos mundials. És el cas del 
traspàs a l’ajuntament de reus del Programa del Parc infantil de na-
dal, guardonat al Congrés mundial de miami (1992), o la transèquia 
de manresa, premi al millor Programa Cultural al Congrés mundial 
de Hong Kong (1993). la Jove Cambra de lleida acull la trobada 
de l’european Presidents meeting (ePm), amb la Conferència euro-
pea de Bergen a l’horitzó. de manera conscient, els membres de 
les Olm es posen a treballar agafant els millors programes creats 
arreu de Catalunya per a presentar-los als premis de l’organització. 
durant la conferència, la Jove Cambra de Catalunya s’endú diversos 
guardons, entre els quals hi ha el de millor Olm d’europa per a la 
Jove Cambra de reus i millor projecte per a la comunitat per a la 
Jove Cambra de l’alt empordà. Bergen, doncs, marca un abans i un 
després en l’entitat: «Passem a ser una organització visible, amb 
gent molt preparada», afirma rodó.

d’altra banda, membres com Fèlix larrosa (1991), Joan sebastià 
rodó (1992) o salvi Batlle (1993) han passat per la prestigiosa aca-
dèmia del Japó, destinada a forjar els futurs líders de la JCi. a títol 
personal, el mateix any, un jove salvi Batlle obté el reconeixement 
al júnior més destacat de l’any al Congrés mundial de Hong Kong, 
on Joan sebastià rodó serà escollit vicepresident internacional i 
emprendrà la missió de donar a conèixer la situació de la Jove Cam-
bra a Catalunya. davant tots aquests fets, el nivell d’autoestima 
del moviment júnior puja considerablement. en paraules de Batlle, 
«som una Jove Cambra jove, simpàtica, nombrosa i treballadora que 
està passant a dominar l’arc del mediterrani. som una organització 
d’èxit». 

32



la proposta de funcionar operativament com una sola organització 
anava més enllà del que rodó havia plantejat l’any 1991. en el llibre 
blanc s’entreveia la intenció d’arribar al reconeixement internacio-
nal de Catalunya, però, segons rodó, «les propostes anaven més 
encaminades al que havia acabat passant l’any 1993, amb la unió 
de juntes». el dia a dia de les dues organitzacions treballant com 
una de sola, amb uns mateixos objectius i amb una clara visió es-
tratègica del futur de la JCi a Catalunya, va demostrar que la decisió 
presa a l’assemblea de sabadell havia estat encertada. malgrat tot, 
a la pràctica, per exemple, els júniors no podien passar les quotes a 
subvenció perquè, per normativa, aquestes quotes eren abonades 
a la JCi d’espanya i no a la Federació Catalana de Joves Cambres. 
en aquest mateix sentit, l’actuació fora de Catalunya com a Jove 
Cambra d’espanya dificultava l’accés a les subvencions que la ge-
neralitat atorgava per representativitat internacional. «si bé érem 
conscients que a casa nostra sempre actuàvem com la Federació 
Catalana de Joves Cambres, no ho podíem manifestar així quan 
anàvem a les trobades internacionals de l’organització» (s. Batlle).

en el moment en què Blanca Cabré assumeix la presidència de la Fe-
deració Catalana de Joves Cambres i de la Jove Cambra d’espanya 
l’any 1994, la idea del reconeixement internacional pren força. molts 
júniors comencen a percebre que esdevenir una sola federació de 
Joves Cambres és el camí natural de l’organització a Catalunya. el 
model intern heretat de la junta anterior, en què Cabré exercia com 
a vicepresidenta de Finances, funciona a la perfecció i redunda en 
el desenvolupament de la Jove Cambra a Catalunya. la seva gran 
contribució, segons Batlle, serà «donar un timing precís al procés 
del reconeixement». així, a l’ePm de l’any 1994, celebrat a istanbul, 
Cabré i Batlle ja inicien les converses amb la resta de presidents 
nacionals dels països que integren l’àrea d’europa per a explicar-los 
la situació de la JCi a Catalunya.

abans d’incorporar-se a la Junta nacional, presidida per larrosa, 
Cabré havia format part de la junta de la Federació espanyola de 
Joves Cambres l’any 1991, sota la presidència de Valentí uson. tal 
com explica qui seria una de les primeres dones a presidir l’Onm: 
«la Federació Catalana funcionava bé, però l’espanyola era més 
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complicada… la gent no s’hi volia apuntar.» la júnior reusenca ha-
via dedicat tres anys, juntament amb altres membres pertanyents 
a Olm catalanes, a mirar de revifar el moviment de la JCi a l’estat 
espanyol. les accions per a impulsar noves Olm a l’estat –entre les 
quals es compten viatges a andalusia, Castella, el País Valencià…, 
on s’impartien cursos de formació i es recolzaven possibles grups 
promotors– no donaven resultat. més aviat al contrari, produïen un 
desgast en els membres de les organitzacions catalanes que es 
prestaven a fer aquest esforç. aquest esforç, fins i tot després de 
l’aprovació de la moció d’adjudicació l’any 1993, se seguia finançant 
a causa del compromís de l’extensió del moviment júnior que tota 
Onm contrau amb la JCi. durant el seu mandat, Blanca Cabré va de-
cidir posar fi a aquestes iniciatives infructuoses. la primera decisió 
que pren és escriure una carta al vicepresident executiu de l’àrea 
d’europa, thomas Clear. en aquesta carta, a més de la situació de 
la JCi a l’estat espanyol fins a aquell moment, li exposava la manca 
de recursos personals i econòmics per a embarcar-se en la iniciativa 
de reobrir antigues Olm de l’estat. aquesta iniciativa, al seu torn, 
provocava la desatenció de les Olm de les quals sortien aquests 
recursos. És per aquest motiu que es manifestava a la JCi la decisió 
de concentrar els esforços de l’organització a cuidar les Olm cata-
lanes que seguien actives i a deixar en mans de l’ens internacional 
la responsabilitat de vetllar per l’extensió de la Jove Cambra fora de 
Catalunya.

les primeres reaccions a l’enviament d’aquesta carta van provenir 
d’antics membres de la JCi vinculats a la Federació espanyola i amb 
contactes en l’àmbit internacional, que van comunicar a Blanca Ca-
bré que ningú a la JCi havia entès el propòsit d’aquella notificació. 
a la tardor de 1994, Blanca Cabré i salvi Batlle són convidats pel 
president de la JCi d’alemanya al Congrés nacional del país ger-
mànic. allà, coincideixen amb el secretari general de la JCi, Benny 
ellerbe, que s’ha assabentat de l’existència de la carta a thomas 
Clear i els pregunta què cal aclarir en relació amb la JCi de Cata-
lunya. És necessari remarcar que, a principis dels anys noranta, la 
Jove Cambra es troba en un període en què s’han reconegut moltes 
noves Onm fruit de la caiguda del mur de Berlín i la fi de la unió 
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soviètica i, en conseqüència, és més sensible a l’afiliació de nous 
països. Cabré recorda que ellerbe els va dir: «Què voleu fer? Voleu 
anar més enllà o ja us està bé la situació actual?» tot seguit, el se-
cretari general els va dir que no veia amb mals ulls la formalització 
de la idea del reconeixement internacional. en tant que ocupava un 
càrrec funcionarial, la seva missió era vetllar pel bon funcionament 
de l’organització. Calia fer-li veure que el reconeixement de la JCi de 
Catalunya era una decisió correcta. en paraules de la que aleshores 
era presidenta de la Federació Catalana de Joves Cambres: 

Va ser en aquell moment quan vam veure que hi havia una possibilitat real 

de ser reconeguts. Hi haurà qui dirà que això era una demanda, però no 

era així. dins les joves cambres hi havia qui ho podia veure bé o malament, 

però no era una demanda. aleshores en vam ser tres o quatre els que ho 

vam veure clar, que vam veure que l’objectiu a aconseguir era bo per a 

la nostra organització i per al país, i que havíem de tirar per aquí perquè 

l’alternativa era morir-se.

Quan van retornar a Catalunya, era el moment de traslladar aquesta 
visió a la resta de membres de les diverses Olm del país. es volia 
començar a plantejar la qüestió al Congrés nacional que se celebra-
ria a reus a finals d’any. en aquell congrés, salvi Batlle serà escollit 
nou president nacional per a l’any 1995. era el tercer president 
sorgit de la junta que Fèlix larrosa havia ideat i, arribat aquest mo-
ment, també era plenament conscient que havia de tancar el cicle 
iniciat amb la unió de les juntes l’any 1993. el nou equip va decidir 
que Blanca Cabré, com a pastpresidenta nacional, faria el segui-
ment del procés i informaria dels avenços a la Junta nacional quan 
ho estimés oportú. «Érem conscients que calia executar-lo ràpid i de 
forma discreta per a evitar entrebancs; tampoc no volíem provocar 
una desil·lusió entre els membres de la JCi de Catalunya si no ho 
aconseguíem», apunta salvi Batlle. 

la moció per la qual se sol·licitava demanar el reconeixement de 
la JCi de Catalunya com a Onm va ser aprovada per unanimitat a 
l’assemblea de mig any celebrada a tarragona el 6 maig de 1995. 
Conscients que qualsevol decisió en aquest sentit hauria de ser ava-
lada pels vots de l’assemblea, es va treballar molt bé l’argumentari 
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pel qual es defensava la unificació de les dues cambres existents 
més enllà de la gestió. es va plantejar com la millor sortida per al 
bon funcionament i la continuïtat de l’organització; la manera en què 
es duria a terme aquesta sol·licitud es va mantenir en secret per a 
minimitzar el risc d’imprevistos en el procediment. 
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2. La norma 3.12 de la JCI. Una oportunitat per al 
reconeixement internacional 

després de la conversa amb el secretari general de la JCi, havia 
quedat palès que el reconeixement internacional no era ja una uto-
pia, sinó quelcom que podia materialitzar-se. si bé els qui es van 
encarregar de gestionar el procés reconeixen que és una idea que 
tard o d’hora s’hauria discutit entre els membres de les diverses 
Olm de la Federació Catalana de Joves Cambres, en aquell moment 
el reconeixement de la JCi de Catalunya passava a ser un punt des-
tacat de l’ordre del dia, que calia executar en un termini breu de 
temps. el que d’alguna manera s’havia iniciat amb la unió de les 
dues federacions l’any 1993 havia de consolidar-se abans d’acabar 
l’any 1995. així ho va entendre salvi Batlle, qui, al Congrés nacional 
organitzat l’any 1994 a reus, prometria en el seu discurs com a nou 
president nacional que al Congrés mundial de glasgow (novembre 
de 1995) els delegats de la Federació Catalana de Joves Cambres 
s’asseurien rere el nom de JCi de Catalunya. 

Benny ellerbe havia indicat que el reconeixement no era quelcom 
impossible. ara calia veure quina era la forma més adequada de 
sol·licitar-lo. en aquest sentit, l’estudi a fons de la Constitució de 
la JCi per part dels qui havien estat assessors legals de la Fede-
ració Catalana de Joves Cambres, Joan sebastià rodó i alejandro 
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altés, va ser clau per a esbrinar com es podia encarar la consecució 
d’aquest desig col·lectiu. 

2.1. La Constitució de la JCI. Què és una ONM, què és una nació i 
qui pot ser reconegut com a ONM?

tal com es pot apreciar en l’article 3.1, secció 2, la Constitució de la 
JCi concep la nació segons la definició clàssica de gellner (2006) o 
Kedourie (1966), que entén que hi ha d’haver una congruència entre 
aquesta i l’estat al qual pertany. aquest fet podria haver dificultat el 
procés normal pel qual tota nova Onm ha de passar si vol ser reco-
neguda (articles del 3.6 al 3.18), un procés que s’hauria engegat 
des de zero i que hauria suposat el reconeixement de Catalunya 
com una Onm desvinculada del que havia estat la Jove Cambra 
d’espanya. Fins a aquest moment, només la JCi d’escòcia consti-
tuïa el cas d’una nació sense estat, i seria reconeguda com a Onm 
l’any 1953. les Joves Cambres d’escòcia s’havien separat de la JCi 
del regne unit –aparentment, sense que aquesta darrera s’hi opo-
sés– l’any 1948, però el seu cas no establia un precedent vàlid.

Fragment de la constitució de la JCI. Definició d’ONM i de nació

CaPÍtOl iii. OrganitzaCiOns naCiOnals memBres

artiCle 3.1. definicions

seCCió 1. definició de Onm: les organitzacions nacionals els objectius i 

activitats de les quals estiguin d’acord amb els propòsits de l’organització 

seran reconegudes com a organitzacions nacionals membres afiliades po-

tencialment, provisionalment o plenament a l’organització (anomenades 

Onm a partir d’ara).

seCCió 2. definició de nació: Per nació s’entendrà, a efectes d’aquesta 

Constitució, un grup d’habitants d’un país regit per un sol govern nacional, 

o d’un territori, possessió o àrea, tan apartat geogràficament9 de qualsevol 

9. aquest punt està pensat per a aquells països que, en el moment en què es 

redacta la Constitució de la JCi , eren colònies d’ultramar pertanyents a estats 

europeus.
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Onm amb la qual pugui estar associat que els interessos dels membres 

individuals de l’Olm (tal com es defineixen a l’estatut 5.1) estiguin millor 

atesos mitjançant l’afiliació a aquesta organització com a Onm. 

estatut 3.2. unitat

respecte a tota sol·licitud d’afiliació, l’organització reconeixerà només una 

(1) associació nacional per país. tanmateix, aquesta secció no impedirà 

l’agrupació de més d’una nació per a integrar una Onm.

així, doncs, calia ser conscient que, en els termes en què la JCi 
defineix nació, Catalunya no era considerada com a tal. Per tant, 
entenent que iniciar una nova Onm amb el nom de JCi de Catalunya 
facilitava la tasca a aquells que haurien pogut utilitzar aquest argu-
ment en contra del seu reconeixement, la Federació Catalana de 
Joves Cambres va apostar per l’única via a la qual ningú no es podia 
oposar si el procediment es duia a terme atenent al que preveia la 
Constitució: el canvi de nom. 

tal com es pot observar en la norma 3.12, existeix un procediment 
a la JCi que permet sol·licitar una modificació en la nomenclatura 
d’una Onm ja existent. en cas de voler iniciar aquest procediment, 
cal «presentar una sol·licitud escrita al secretari general trenta (30) 
dies abans de la reunió del Comitè executiu10 en la qual s’hagi de 
considerar la sol·licitud». el president i el secretari de l’Onm en 
qüestió han de provar que l’esmentada sol·licitud és fruit d’una re-
solució de l’Onm, per la qual cosa han «d’adjuntar les actes de la 
reunió de l’assemblea general de l’Onm en la qual s’hagi aprovat 
la resolució». Finalment, «l’aprovació de la sol·licitud requerirà una 
majoria de les quatre cinquenes parts (4/5) dels vots del Comitè 
executiu». 

10. el Comitè executiu és el màxim òrgan de decisió de la JCi en l’àmbit mundial. 

està integrat pel president mundial, els quatre vicepresidents executius d’àrea, el 

tresorer, l’assessor legal i el secretari general de l’organització. es reuneix com 

a mínim dues vegades l’any a la seu mundial de la JCi, actualment a saint louis 

(missouri, eua). 

45



Fragment del manual de normes de la JCI. Nom de l’ONM

CaPÍtOl iii. OrganitzaCiOns naCiOnals memBres

nOrma 3.12. nom de l’organització internacional 

seCCió 1. nom: el nom de tota Onm haurà d’estar estretament associat 

al de la nació assignada, d’acord amb el que es defineix com a nació a 

l’article 3.1, secció 2. 

seCCió 2. Procediment per a sol·licitar un canvi de nom: tota Onm po-

tencial, provisional o plenament afiliada que desitgi canviar de nom haurà 

de presentar una sol·licitud escrita al secretari general trenta (30) dies 

abans de la reunió del Comitè executiu en la qual s’hagi de considerar 

la sol·licitud. el president i el secretari de l’Onm hauran de certificar que 

aquesta sol·licitud prové d’una resolució de l’Onm i adjuntar les actes de 

la reunió de l’assemblea general de l’Onm en la qual s’hagi aprovat la 

resolució. Per a l’aprovació de la sol·licitud es requerirà una majoria de les 

quatre cinquenes parts (4/5) dels vots del Comitè executiu. 

segons Batlle, hi havia la certesa que l’única manera de ser accep-
tats com a JCi de Catalunya era el reconeixement des de dins. em-
parant-se en l’estatut 3.2, que estableix que «només una (1) orga-
nització nacional serà reconeguda per l’organització en una nació», 
es va sol·licitar el reconeixement de Catalunya restringint l’àmbit 
territorial sobre el qual podia actuar (Països Catalans) i es va pactar 
que, en cas que mai no existís la possibilitat d’afiliar i reconèixer la 
JCi d’espanya –que actuaria sobre el territori restant–, Catalunya no 
s’hi oposaria. així es va demostrar quan, l’any 1999, durant el Con-
grés mundial de Canes, la JCi de Catalunya va donar tot el suport a 
la creació de la Cambra Júnior d’espanya per part de la Confedera-
ció espanyola de Joves empresaris (CeaJe), l’afiliació de la qual va 
ser acceptada l’any 2000 al Congrés mundial de sapporo i va ser 
inclosa com la representació a espanya de la JCi. durant tres anys, 
la JCi de Catalunya i la Cambra Júnior d’espanya conviurien dins una 
mateixa assemblea general a la JCi. malauradament, la CeaJe es 
desafiliaria l’any 2002 i espanya tornaria a quedar sense represen-
tació en la JCi fins al dia d’avui. salvi Batlle recorda com, en aquell 
moment, diversos càrrecs de la JCi van dirigir-se a ell per evitar 
que la JCi de Catalunya s’oposés a l’afiliació provisional d’aquesta 
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cambra. de la mateixa manera, explica com, en el transcurs de 
l’assemblea on s’havia de votar l’ingrés de la nova organització, 
la delegació de la JCi d’escòcia va manifestar que el seu vot aniria 
supeditat a la decisió de la JCi de Catalunya a l’hora de recolzar o 
no l’afiliació de la Cambra Júnior d’espanya. Per a Batlle, «el sol fet 
que membres del Comitè executiu mundial de la JCi ens demanes-
sin permís per a afiliar espanya o que d’altres Onm modifiquessin 
el sentit del seu vot en funció del que decidís Catalunya és un dels 
signes més clars de reconeixement». 

l’opció de recórrer al canvi de nom tenia encara un altre avantatge: 
«només» calia que aquest fos aprovat pel Comitè executiu. És clar 
que era necessari aconseguir sis dels set vots en joc per tal que la 
moció prosperés. És clar que un cop aprovada, durant els quatre 
mesos que restaven per a la celebració del Congrés mundial, altres 
Onm haurien pogut impugnar la moció. Però, tot i així, la via oberta 
per la norma 3.12 era molt més senzilla i ràpida d’escometre que no 
pas l’inici d’una nova Onm. Optar per la primera significava ratificar 
una decisió que ja havia pres el Comitè executiu, i que no admetia 
contestació, al pròxim Congrés mundial. la tria de la segona (via 
articles del 3.6 al 3.18) hauria estat sinònim d’una sèrie d’anys 
apel·lant a la voluntat de la resta d’Onm reconegudes i de votacions 
en l’assemblea del Congrés mundial, on s’haurien frustrat les as-
piracions de la Federació Catalana de Joves Cambres d’obtenir el 
reconeixement internacional. tal com reconeix salvi Batlle, «teníem 
diferents opcions estudiades, però sabíem que no sortiria bé, per-
què els mateixos enemics interns ens ho haurien tombat. Per això 
vam apostar per l’opció 3.12 i és la que vam treballar a fons».
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Fragment de la constitució11 de la JCI. Procés per a esdevenir ONM de nova 

creació

CaPÍtOl iii. OrganitzaCiOns naCiOnals memBres

artiCle 3.6. Onm POtenCial

seCCió 1. deFiniCió: es definirà com a Onm potencial tota associació 

dins un país que subscrigui els propòsits de la Jove Cambra internacional i 

que actuï per establir una organització nacional membre de la Jove Cambra 

internacional al seu país. 

seCCió 2. reQueriments: tota associació que sol·liciti afiliació com a 

Onm potencial haurà de complir els requeriments de l’estatut 3.7 i la nor-

ma 3.5, i tenir com a mínim una (1) Olm i quaranta (40) membres indivi-

duals. 

seCCió 3. Visita a l’Onm: tota associació que sol·liciti l’afiliació com 

a Onm potencial haurà d’haver rebut una visita d’un representant de 

l’organització abans de considerar la seva sol·licitud. aquesta visita haurà 

d’haver estat aprovada pel secretari general. 

seCCión 4. PresÈnCia al COngrÉs: no es requereix que l’associació 

que sol·liciti l’afiliació com a Onm estigui present o sigui representada al 

congrés en què sol·liciti l’esmentada afiliació.

estatut 3.7. reQueriments esPeCÍFiCs Per a aFiliaCió COm a Onm 

POtenCial 

seCCió 1. sOl·liCitud: tota sol·licitud d’afiliació com a Onm potencial ha 

de ser rebuda a la seu de la JCi com a molt tard el 15 d’octubre abans del 

congrés en què es sol·liciti aquesta afiliació. la sol·licitud s’ha de formalit-

zar emplenant el formulari subministrat pel secretari general, adjuntant-hi 

els documents i la informació que recolzin la sol·licitud, tal com s’estableix 

a la norma 3.5.

11. la JCi es regula a través de dos documents legals diferenciats: la Constitució 

i el manual de normes. malgrat tot, es tracta de dos documents que es comple-

menten, ja que l’existència de manual de normes està recollida en la mateixa 

Constitució. aquest manual desenvolupa algunes de les qüestions que recull la 

Constitució de la JCi, com ara el canvi de nom.
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seCCió 2. QuOtes: tota associació que sol·liciti afiliació com a Onm po-

tencial haurà de pagar les quotes d’afiliació basades en les quotes per 

membre vigents.

estatut 3.8. drets i serVeis

seCCió 1. les Onm potencials no tindran drets de propietat de cap natu-

ralesa en l’organització.

seCCió 2. les Onm potencials no tindran dret a la paraula ni al vot a les 

reunions de l’assemblea general, i s’asseuran en un lloc especialment 

designat per a elles.

seCCió 3. s’instarà les Onm potencials a participar en els programes i 

funcions de l’organització.

seCCió 4. les Onm potencials no tindran dret que se’ls assigni un vicepre-

sident de la JCi. aquestes Onm rebran serveis de capacitació i desenvolu-

pament de la seu de la JCi i de tota Onm patrocinadora.

estatut 3.9. renOVaCió

l’afiliació potencial pot ser renovada automàticament sempre que l’Onm 

mantingui una afiliació de com a mínim quaranta (40) membres i pagui 

anualment la quota d’afiliació a la JCi. 

si una Onm potencial no manté una afiliació de com a mínim quaranta (40) 

membres o no paga anualment la quota d’afiliació a la JCi, perdrà automàti-

cament l’afiliació potencial sense apel·lació possible. 

artiCle 3.10. Onm PrOVisiOnal 

seCCió 1. deFiniCió: es definirà com a Onm provisional tota associa-

ció que hagi estat afiliada com a Onm potencial durant com a mínim un 

any; per a sol·licitar directament aquest tipus d’afiliació, cal que hagi rebut 

l’aprovació del secretari general i del vicepresident executiu assignat a 

l’àrea, així com l’aprovació de l’Onm patrocinadora,. 

seCCió 2. reQueriments: les associacions que sol·licitin afiliació provi-

sional hauran de complir els requeriments de l’estatut 3.11 i la norma 3.7, 

tenir una estructura apropiada d’organització i comptar com a mínim amb 

dues (2) Olm i amb seixanta (60) membres individuals. 
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seCCió 3. Visites a l’Onm: les associacions que sol·licitin afiliació pro-

visional han d’haver estat visitades per un representant de l’organització i 

per un representant d’una altra Onm aprovada pel secretari general abans 

que es consideri la sol·licitud. 

seCCió 4. assistÈnCia al COngrÉs: les associacions que sol·licitin afi-

liació provisional hauran de ser representades al congrés en el qual desit-

gin ser afiliades provisionalment, ja sigui per un dels seus membres o per 

un representant d’una altra Onm, preferiblement de l’Onm patrocinadora 

esmentada a la secció 3 d’aquest article.

estatut 3.11. reQueriments esPeCÍFiCs Per a assOCiaCiOns Que 

sOl·liCitin aFiliaCió PrOVisiOnal

seCCió 1. sOl·liCitud: les sol·licituds d’afiliació provisional hauran de 

ser rebudes a la seu de la JCi com a molt tard el 15 d’octubre abans del 

congrés en què les organitzacions sol·licitants desitgin ser afiliades provi-

sionalment. Cada sol·licitud s’ha de de formalitzar emplenant el formulari 

subministrat pel secretari general, adjuntant-hi els documents i la informa-

ció que recolzin la sol·licitud, tal com s’estableix a la norma 3.7. 

seCCió 2. QuOtes: tota organització nacional que sol·liciti afiliació pro-

visional haurà de pagar quotes per a l’any d’afiliació, de conformitat amb 

l’estatut 21.1, secció 2. a més, haurà de pagar a l’organització totes les 

quotes pendents. 

estatut 3.12. drets

seCCió 1. les Onm provisionals no tindran drets de propietat de cap na-

turalesa en l’organització. 

seCCió 2. les Onm provisionals tindran dret a la paraula però no al vot en 

les reunions de l’assemblea general, i s’asseuran en un lloc especialment 

designat per a elles. 

seCCió 3. s’instarà les Onm provisionals a participar en els programes i 

funcions de l’organització.

estatut 3.13. dret a serVeis

s’assignaran vicepresidents de la JCi a Onm provisionals perquè els 

ofereixin assistència en capacitació i desenvolupament, procurant que 

s’aconsegueixi l’afiliació plena. es podrà assignar als vicepresidents la 

tasca de visitar les Onm provisionals.
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estatut 3.14. renOVaCió

l’afiliació provisional podrà ser renovada sempre que l’Onm que sol·liciti 

aquesta renovació presenti una sol·licitud al secretari general, juntament 

amb un informe complet de les seves activitats durant el seu any d’afiliació 

i la recomanació del vicepresident i el vicepresident executiu assignats 

a l’Onm. aquesta sol·licitud de renovació serà considerada pel Comitè 

d’admissions al Congrés per a l’aprovació final amb el vot de dos terços 

(2/3) de l’assemblea general. el període de renovació serà per a un segon 

i últim període d’un any. si una Onm provisional no sol·licita afiliació plena 

ni tampoc renovació de la seva afiliació provisional, perdrà automàticament 

l’afiliació provisional sense apel·lació possible.

artiCle 3.15. Onm afiliada Plenament:

seCCió 1. deFiniCió: serà afiliada plenament l’associació que hagi estat 

afiliada com a Onm provisional durant com a mínim un any, o bé hagi com-

plert els requeriments perquè se li atorgui aquest tipus d’afiliació; per a 

sol·licitar directament aquest tipus d’afiliació, cal que hagi rebut l’aprovació 

del secretari general, del vicepresident executiu i del vicepresident assig-

nats a l’àrea, així com de l’Onm patrocinadora.

seCCió 2. reQueriments:

les associacions que sol·licitin afiliació plena han de presentar un infor-

me que acrediti antecedents raonables d’estabilitat com a organització, 

la separació clara de les funcions de l’Onm i de les Olm, i un sistema 

de comunicacions i serveis entre elles, abans que es consideri la seva 

sol·licitud d’afiliació plena.

les associacions que sol·licitin afiliació plena hauran de complir els reque-

riments de l’estatut 3.16 i la norma 3.9, i tenir almenys dues (2) Olm amb 

un total de com a mínim seixanta (60) membres individuals. 

seCCió 3. Visites a l’Onm: les associacions que sol·licitin afiliació plena 

han d’haver estat visitades per un representant de l’organització i per un 

representant d’una altra Onm si ho sol·licita el president o el secretari 

general, abans que es consideri la sol·licitud.

seCCió 4. assistÈnCia al COngrÉs: les associacions que sol·licitin 

afiliació plena han de ser representades per un dels seus membres al 

congrés en el qual desitgin ser afiliades plenament.
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estatut 3.16. reQuisits esPeCÍFiCs Per a assOCiaCiOns Que 

sOl·liCitin aFiliaCió Plena

seCCió 1. sOl·liCitud: les sol·licituds d’afiliació plena han de ser rebu-

des a la seu de la JCi com a molt tard el 15 d’octubre abans del congrés en 

què les organitzacions sol·licitants desitgin ser afiliades plenament. Cada 

sol·licitud s’ha de formalitzar emplenant el formulari subministrat pel se-

cretari general, adjuntant-hi els documents i la informació que recolzin la 

sol·licitud, tal com s’estableix a la norma 3.9.

seCCió 2. QuOtes: tota organització nacional que sol·liciti afiliació plena 

haurà de pagar quotes per a l’any d’afiliació, de conformitat amb l’estatut 

21.1, secció 2. a més, haurà de pagar a l’organització totes les quotes 

pendents.

estatut 3.17. drets i serVeis

les Onm plenament afiliades gaudiran de tots els drets i serveis reservats 

a un membre de la Jove Cambra internacional.

estatut 3.18. COmPliment de les OBligaCiOns

Per a complir les seves obligacions davant l’organització, l’Onm haurà 

d’acatar, en general, el que prescriu aquesta Constitució i manual de nor-

mes i, en particular, tot el següent:

inscriure els seus membres, tal com s’estableix a l’estatut 21.2, secció 1.

Pagar totes les seves quotes, tal com s’estipula a l’estatut 21.2, secció 

3, llevat que hagi arribat a un acord amb el secretari general o el Comitè 

de Finances per a pagar-les posteriorment, d’acord amb l’estatut 21.2, 

secció 6. 

en cas d’haver-hi un acord per a pagar les quotes posteriorment, d’acord 

amb l’estatut 21.2, secció 6, complir totes les condicions d’aquest acord.

inscriure en forma completa i exacta els membres, a satisfacció del Comitè 

de Finances.

Complir totes les altres obligacions financeres pendents amb la JCi en el 

termini de trenta (30) dies després que la factura hagi estat enviada.

«la via de sortir i ser acceptats per l’assemblea de la JCi des de 
fora era inviable. França i altres països ho vetarien; havíem de re-
convertir l’Onm existent en la JCi de Catalunya» (s. Batlle). un cop 
que es va decidir, doncs, treballar en aquesta direcció i amb la de-
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cisió unànime de la Federació Catalana de convertir-se en una sola 
Onm de facto, salvi Batlle, president nacional, i Blanca Cabré, past-
presidenta nacional, van posar en marxa tots els passos per a fer 
que el reconeixement de la JCi de Catalunya fos possible a finals 
del curs 1994-1995.
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3. El procés de reconeixement internacional de la 
JCI de Catalunya

Quan, amb salvi Batlle al capdavant, Blanca Cabré, Joan sebastià 
rodó i alejandro altés es posen a treballar per redactar la sol·licitud 
del canvi de nom de la JCi d’espanya a la JCi de Catalunya, sa-
ben que no n’hi haurà prou d’apel·lar al procediment que permet 
fer aquest canvi. en la sol·licitud i en l’exposició davant el Comitè 
executiu cal demostrar per què es pren aquesta decisió i argumen-
tar que la decisió en qüestió serà beneficiosa per a l’organització. 
aquest argumentari s’havia treballat ja en la darrera assemblea na-
cional per a aconseguir el vot favorable dels júniors de la Federació 
Catalana i consistia a plantejar el reconeixement internacional com 
una qüestió pragmàtica, i no pas política, si bé no es pot obviar que 
«existia un desig compartit de poder anar fora com a JCi de Catalu-
nya» (J. montañés). 

l’especificitat de Catalunya no s’havia acabat d’entendre mai dins 
la JCi; els vicepresidents que havien visitat les Olm durant la dè-
cada dels setanta i vuitanta redactaven informes on es tractava el 
«tema català» com un problema. Calia canviar la percepció i conver-
tir el «tema català» en una oportunitat. «era important que el Comitè 
executiu de la JCi veiés que no ens aprofitàvem de l’organització 
i que la nostra no era una aspiració política, sinó que volíem ser 
reconeguts pel que érem, perquè això ens donava un potencial de 
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creixement» (s. Batlle). de la mateixa manera, es va decidir conver-
tir la geoestratègia en un argument convincent. És així com es van 
exposar els casos de macao o Hong Kong, algunes de les JCi que 
aportaven més membres a l’organització i que l’any 1999 havien 
de passar a ser regions administratives especials de la república 
Popular de la Xina. aquest fet implicava que s’haguessin d’enfrontar 
a una modificació del seu estatus d’afiliació plena –o a una nova 
sol·licitud d’afiliació–, i la solució podia passar pel procediment del 
canvi de nom al qual Catalunya ara aspirava. 

arribats a aquest punt, el camí per a assolir el reconeixement que-
dava lluny del que rodó havia plantejat feia quatre anys. l’objectiu 
era similar, però s’establia una forma diferent d’arribar-hi. no era un 
trencament traumàtic. segons afirma Cabré:

els termes en què el 1991 es va plantejar aquest reconeixement eren els 

d’una confrontació que obligava totes les Olm a definir-se en una federa-

ció o en una altra. de la manera en què vam arribar a ser reconeguts com 

una sola JCi, la de Catalunya, ningú es va haver de definir. el nostre va ser 

un camí natural, el de l’eficiència i la legalització d’una situació concreta. 

després venia la ideologia.

3.1. Del vot a l’assemblea de la Federació a la reunió del Comitè 
Executiu a Coral Gables als EUA (maig-juny del 1995)

el primer pas després d’obtenir l’aprovació de l’assemblea de la 
Federació Catalana de Joves Cambres passava, doncs, per reforçar 
l’estratègia que Cabré i Batlle havien exposat a ellerbe al Congrés 
nacional de la JCi d’alemanya. Però era un pas que calia fer de la mà 
de la diplomàcia dins la mateixa organització. Calia parlar amb les 
persones adequades i donar-los garanties que el reconeixement no 
formava part de cap boicot a la JCi d’espanya i que els membres de 
la JCi de Catalunya eren un col·lectiu responsable que milloraria la 
seva activitat amb el canvi de nom. el fet d’haver trobat l’argument 
legal per a sol·licitar-lo i el coneixement per part dels membres del 
Comitè executiu del prestigi de Joan sebastià rodó com a vicepresi-
dent internacional són fonamentals a l’hora d’encarar la defensa de 
la moció. Batlle reconeix que «el nostre coneixement de la legalitat 
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i de les persones va ser clau. d’altra banda, gairebé no era neces-
sari que els expliquéssim que ho fèiem bé, perquè ho fèiem bé. la 
trajectòria d’èxit dels darrers anys ens avalava». 

Pel fet que entenien que conèixer i establir relacions amb les per-
sones adequades tindria un pes determinant en la decisió del Co-
mitè executiu, al juny de 1995, aprofitant un viatge organitzat per 
la secretaria general de Joventut als estats units, salvi Batlle es 
desplaça a la seu de la JCi a Coral gables (miami, Florida) per se-
guir la reunió del Comitè executiu en què s’ha de debatre la moció 
sobre el canvi de nom de la Jove Cambra d’espanya. es tracta d’una 
trobada que es produeix durant tres dies; durant els dos primers 
dies de reunió, el Comitè executiu –format pel president mundial, el 
pastpresident, el secretari general, l’assessor legal, el tresorer i els 
quatre vicepresidents executius– no volia tractar el punt. en parau-
les de salvi Batlle, «això va ser un avantatge, perquè em va donar la 
possibilitat de poder establir una relació més pròxima amb ells». 

Organigrama dels membres del Comitè Executiu

Finalment, el 28 de juny, que era el darrer dia en què es reunia el 
comitè, Batlle va tenir l’oportunitat d’exposar les raons que havien 
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portat la Federació Catalana de Joves Cambres a demanar el canvi 
de nom, fonamentades en una realitat sòlida. la petició, segons 
rodó, estava molt clara:

nosaltres ja teníem el títol d’Onm des del 1993 amb la unió d’estructures; 

ara volíem que el nom es correspongués amb la realitat. Per prestigi propi 

i per les relacions amb les administracions locals necessitàvem canviar el 

nom. Però el que era la part executiva, ja la teníem! teníem el contingut; 

faltava el continent.

la defensa que va dur a terme Batlle es va centrar en tres eixos: 
el democràtic, el pragmàtic i l’econòmic. el primer que es volia 
traslladar al Comitè executiu era que la sol·licitud debatuda en la 
reunió era una petició traslladada en nom de totes les Olm que 
integraven la Federació Catalana de Joves Cambres i responia a 
un interès legítim de la institució. en segon lloc, calia fer veure al 
Comitè que la sol·licitud del canvi de nom es fonamentava en la 
realitat de l’organització a l’estat espanyol. amb el canvi de nom, 
s’argumentava que els joves catalans se sentirien més identificats 
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d’espanya a JCi de Catalunya
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Moció aprovada pel Comitè Executiu a Coral Gables (Miami, EUA)



amb el projecte i estarien oberts a participar en l’entitat més que no 
pas si aquesta seguia mantenint el títol de Jove Cambra d’espanya. 
al mateix temps, se cedia a la JCi la potestat per a crear de nou una 
Jove Cambra a l’estat espanyol fora del territori històric dels Països 
Catalans. Per últim, s’exposaven raons econòmiques que beneficia-
rien l’organització en cas de ser aprovada la nova nomenclatura. la 
JCi de Catalunya comptaria amb tot el suport per part del govern 
català i esdevindria una millor organització, progressaria i assoliria 
l’excel·lència per la qual ja havia començat a treballar.

tal com es pot apreciar en el document en què es debat el reco-
neixement amb el Comitè executiu, la moció es va aprovar per una-
nimitat. dels set vots que estaven en joc (tenint en compte que 
l’assessor legal no vota), tots van ser favorables, fins i tot el del pre-
sident mundial, david Hide Oji, que solia mantenir-se neutral en to-
tes les votacions. s’havia aconseguit el suport de quatre cinquenes 
parts del Comitè executiu, tal com requeria la normativa de la JCi. 
es reconeixia el canvi d’identitat, amb l’únic requeriment que calia 
fer referència a l’estat en què la JCi de Catalunya estava integrada. 
«Passàvem a anomenar-nos JCi de Catalunya, spain in brackets, 
conscients que la referència a espanya entre parèntesis cauria per 
si sola amb el temps o tan bon punt la JCi aconseguís fundar una 
nova Onm en territori espanyol» (s. Batlle). el reconeixement inter-
nacional començava a ser una realitat.

3.2. El contingut i el continent. El reconeixement de la JCI de Ca-
talunya com a membre de ple dret al Congrés Mundial de Glasgow 
de l’any 1995

en quedar aprovada la moció, es va decidir que J. s. rodó aspira-
ria a un dels màxims càrrecs de l’organització al Congrés mundial 
de glasgow, el de vicepresident executiu. aquesta decisió partia 
d’un doble objectiu a aconseguir. en primer lloc, calia vetllar perquè 
el reconeixement internacional de la JCi de Catalunya no es veiés 
amenaçat a les reunions oficials que es convocarien fins al Congrés 
mundial, en què la decisió havia de ser ratificada per l’assemblea i 
rodó, en tant que candidat, hi podia assistir. d’altra banda, sortís 



escollit o no, la seva candidatura per a la vicepresidència executiva 
com a membre de la JCi de Catalunya, i no ja de la Jove Cambra 
d’espanya, visibilitzaria i faria més fort el reconeixement davant els 
ulls de totes les delegacions presents al Congrés mundial. 

arribar al Congrés mundial de glasgow sense que cap membre de 
la JCi impugnés la decisió presa en la reunió del Comitè executiu 
era vital. Batlle explica que «necessitàvem arribar al moment en què 
es donava inici a l’assemblea amb el roll call, la crida a l’ordre, i 
ens anomenessin com a JCi de Catalunya. si arribàvem a aquest 
punt sense cap entrebanc, el procés quedava tancat». És per això 
que entre els mesos de juny i novembre de 1995 no es va fer cap 
publicitat del que s’havia assolit. així vam aconseguir que, en el 
moment en què els antics membres de la JCi que hi podien estar 
en contra, ara ja senadors,12 se n’adonessin, el reconeixement ja 
estigués fet. es volia evitar que cap institució s’apropiés l’èxit en el 
reconeixement internacional de l’organització, ja que hauria suposat 
fer el contrari del que s’havia defensat davant el Comitè executiu. 
Com afirma Batlle: 

amb independència dels nostres sentiments o la nostra sensibilitat políti-

ca, nosaltres vam emprendre el procés del reconeixement de la JCi de Ca-

talunya perquè era bo per a l’organització a casa nostra i a escala mundial. 

no només ho identificàvem com un anhel personal de reconèixer el nostre 

país a través de la Jove Cambra, sinó que era una decisió estratègica ava-

lada per les Joves Cambres de Catalunya.

eficàcia i discreció. aquest era el lema dels qui treballaven pel reco-
neixement des que el secretari general de la JCi va confirmar que hi 
havia la possibilitat d’arribar a glasgow 1995 com a JCi de Catalu-
nya. i és el que va permetre que les Joves Cambres de Catalunya 
fossin reconegudes i representades com qualsevol dels altres paï-

12. els membres destacats de l’organització poden ser anomenats senadors si 

la seva Olm i l’organització ho consideren oportú. la senadoria és l’honor més 

alt que es pot concedir a un membre de l’organització de la Jove Cambra. És una 

manera brillant d’oferir tribut a un individu pel seu esforç, cura i servei excepcional 

a l’organització ja sigui a escala local, nacional o internacional.
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sos que integraven la JCi. es complia així la promesa que salvi Bat-
lle havia fet en el seu discurs d’investidura com a president nacional 
l’any 1994 a reus. un any més tard, com reconeix en un to distès, 
ja era «salvi Batlle, últim d’espanya, primer de Catalunya».

no obstant això, el camí de la nova Onm no seria senzill. es va rebre 
la pressió d’antics membres de les Onm de França i Bèlgica, que acu-
saven la JCi de Catalunya d’haver-les traït i demanaven esmenar el 
canvi de nom i tornar a l’anterior JCi d’espanya. si bé no contradiuen 
la validesa del procediment pel qual la JCi de Catalunya ha estat reco-
neguda, sí que posen en qüestió una futura carrera internacional dels 
membres de l’organització. malgrat aquests fets, la JCi de Catalunya 
no es farà enrere. És més, estarà determinada a demostrar que està 
preparada per a actuar en el si de la JCi com una Onm més. Ho farà, 
primer, exercint la seva sobirania amb l’apadrinament de la creació 
de la JCi d’andorra, que seria afiliada plenament després de complir 
tots els requeriments en el termini d’un any –i no en tres anys– al 
Congrés mundial de Hawaii (1997). es demostrava, així, la voluntat 
de la JCi de Catalunya de fer créixer l’organització i contribuir a la 
divulgació del moviment júnior en altres països. el veto imposat pels 
qui no havien vist amb bons ulls el reconeixement de Catalunya es 
va aixecar a partir d’aleshores i la JCi de Catalunya va agafar un rol 
encara més protagonista dins l’organització internacional. aquest fet 
formava part de la trajectòria d’una entitat que, com qualsevol altra 
de les Onm que integraven la JCi, duia a terme la seva activitat de 
manera normalitzada. el reconeixement internacional, juntament amb 
el compromís i la participació ciutadana de l’organització i la seva 
tasca de formació de joves al servei de la comunitat, van fer la JCi de 
Catalunya mereixedora de la Creu de sant Jordi l’any 1996.

3.3 Les claus del reconeixement de la JCI Catalunya

tots els membres que van ser actors importants en el procés de 
reconeixement internacional de la Jove Cambra de Catalunya coinci-
deixen a destacar que, si la Federació Catalana de Joves Cambres 
no hagués fet una bona feina durant els anys previs, el reconeixe-
ment no s’hauria aconseguit. Per a Blanca Cabré, la visibilitat de 
l’organització en l’àmbit internacional entre 1992 i 1995 va ser fo-
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namental per a l’admissió de la sol·licitud del canvi de nom a tràmit. 
Cabré reconeix que ser presents en les conferències d’àrea i els 
congressos mundials i tenir la voluntat de ser partícips del movi-
ment internacional de la JCi va ser clau per dos motius:

en primer lloc, ens va donar visibilitat a fora. Van veure que fèiem coses, 

que fèiem programes; vam començar a presentar programes a premi, a 

participar en els tallers i els cursos de formació… Fora van veure que hi ha-

via una sèrie de joves cambres que ells no sabien que eren de Catalunya; 

només sabien que eren d’espanya, que eren potents i que hi havia sempre 

les mateixes cares.

en segon lloc, va servir per a establir llaços entre les diferents joves cam-

bres del territori. això s’aconsegueix molt millor quan surts de Catalunya 

que no pas quan hi coincideixes . Perquè aquí, encara que hi hagi el Con-

grés nacional i es col·labori entre les diferents Olm, després cadascú va 

amb la seva Olm. en canvi, anant fora, s’estableixen molt bones relacions 

i això ajuda molt a l’hora de treballar junts després, que és el que vam fer 

de forma continuada a partir de 1993.

Congrés mundial de glasgow (1995), en què la JCi de Catalunya seu a l’assemblea 
reconeguda com a Onm
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Creu de Sant Jordi concedida per la Generalitat de Catalunya 
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JCI Annual Report 2015. Es pot apreciar com Catalunya figura entre els països 
membres, de la mateixa manera que no ho fa Espanya.
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Per a Josep montañés, que l’any 1996 rellevaria salvi Batlle en la 
presidència nacional de la, ara ja sí, JCi de Catalunya, «el reconeixe-
ment internacional era una voluntat, però no era l’únic que motivava 
la nostra acció. el que ens movia era el fet de creure en els valors 
i en el que significa la JCi, així com treballar per aplicar-los a les 
nostres ciutats i al país». Per a esdevenir l’organització d’èxit que 
s’havia perseguit ser, amb el reconeixement o sense el reconeixe-
ment, calia anar complint una sèrie d’etapes i demostrar la bona 
feina d’una manera continuada en el temps. la JCi de Catalunya ho 
va seguir fent i no es va quedar aturada en el reconeixement. si ha-
guessin abandonat tota activitat, «hauríem estat desafiliats, com va 
ocórrer l’any 2002 amb la Cambra Júnior d’espanya» (J. montañés). 
en canvi, la JCi de Catalunya va aconseguir ser la millor Onm entre 
el grup de països de fins a mil membres i encara avui pot presumir 
d’haver mantingut aquesta fita. 
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4. Els elements del reconeixement internacional 

l’actuació de la JCi havia estat i seria rellevant. «ens veien com a 
gent seriosa; més endavant, quan la JCi de Catalunya va organitzar 
el Congrés mundial de Barcelona i salvi Batlle va accedir al càrrec de 
president mundial, ja no ens podien dir res» (J. s. rodó). en aquesta 
afirmació, rodó assenyala una de les oportunitats més importants 
que el reconeixement internacional va obrir a la JCi de Catalunya: la 
capacitat d’organitzar els esdeveniments internacionals de l’entitat, 
que necessitaven el suport d’altres institucions, com ara la genera-
litat, la qual, des que la Jove Cambra portava el nom de Catalunya 
al món, podia destinar més fons al finançament d’aquests progra-
mes. segons montañés, que el 2001 seria l’encarregat de dirigir 
l’organització del Congrés mundial de Barcelona, «el que canvia amb 
el reconeixement internacional és que podem pensar seriosament a 
organitzar una conferència europea o un congrés mundial».

Com el lector deu haver pogut comprovar, la JCi de Catalunya forma 
part d’un entramat internacional que sobrepassa el centenar de paï-
sos. no es tracta d’una organització juvenil particular que estableix 
llaços amb altres organitzacions similars en l’àmbit mundial. Forma 
part d’un engranatge global mogut per una única missió: donar als 
joves possibilitats de desenvolupar-se que els permetin contribuir a 
crear un canvi positiu en la societat. la JCi de Catalunya vetlla per 
traslladar aquesta missió dins el seu àmbit territorial i, en aquest 
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sentit, formula una sèrie d’objectius entre els quals hi ha el de pro-
mocionar les relacions internacionals dins la JCi.

Objectius principals de la JCI Catalunya

· Coordinar les actuacions d’àmbit nacional de les joves cambres 
locals
· Fomentar la consecució dels objectius que proposa la JCi en els 
diferents camps d’oportunitats
· Vetllar pel creixement de l’entitat
· Proporcionar els mitjans necessaris per a facilitar la formació dels 
membres
· actuar com a òrgan d’informació intern
· Promocionar les relacions internacionals dins la JCi

Cal emmarcar en aquest darrer objectiu el desenvolupament dels 
tres aspectes que el reconeixement internacional de la JCi de Ca-
talunya impulsaria: la formació, amb l’assistència de membres de 
l’organització a les acadèmies de göteborg i del Japó; l’organització 
d’esdeveniments, amb el Congrés mundial de Barcelona (2001) i la 
Conferència europea de tarragona (2011), i la carrera internacional 
de júniors com salvi Batlle, Josep montañés, Josep Plassa, Àlfred 
Pitarch o Òscar Hijosa. en relació amb aquest darrer punt, és neces-
sari destacar la presència més o menys continuada de membres de 
la JCi en càrrecs internacionals de l’organització entre 1998 i 2016. 
Optar a aquests càrrecs des de la JCi de Catalunya i representar la 
JCi al món forma part d’aquella normalització tan desitjada que es 
va esdevenir amb el reconeixement internacional l’any 1995.

Càrrecs de la JCI Catalunya en l’àmbit internacional (1998-2016)

· 1998. salvi Batlle. Vicepresident internacional (reus)
· 2000. salvi Batlle. Vicepresident executiu internacional (reus)
· 2002. salvi Batlle. President mundial de la JCi (reus)
· 2003. Josep montañés. Vicepresident internacional (sabadell)
· 2008. Josep Plassa. Vicepresident internacional (igualada)
· 2013. Àlfred Pitarch. Vicepresident internacional (reus)
· 2015. Òscar Hijosa. Vicepresident internacional (tarragona)
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seria injust no fer menció, però, del cas de salvi Batlle, qui, després 
de tenir un paper molt actiu en el reconeixement de la JCi de Cata-
lunya i de veure amenaçada la seva carrera dins l’organització per 
aquest fet, l’any 2001, durant el Congrés mundial celebrat a Barce-
lona, va ser proclamat president mundial per al 2002 i va accedir 
així al càrrec de més visibilitat de la JCi. la senyera onejava a la seu 
de l’organització al costat de la bandera dels estats units i la de la 
JCi, i en els actes oficials com a president mundial se’l presentava 
com «our world president, salvi Batlle, from reus, Catalonia». És en 
aquests moments en què els impulsors del reconeixement de la JCi 
de Catalunya van prendre consciència de la dimensió del procés que 
la tardor de 1994 es va decidir emprendre. 

Catalunya ho va fer bé. Catalunya ho fa bé i això li reporta també 
la possibilitat d’organitzar dos dels esdeveniments més importants 
que la JCi celebra anualment durant les primeres dècades del se- 
gle xxi. a l’esforç dels júniors dels anys noranta, s’hi sumarà el d’una 
nova generació de joves que ja viu el fet d’anar pel món amb el nom 

salvi Batlle al Congrés de las Vegas com a President mundial de la JCi
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de Catalunya amb normalitat. aquestes dues trobades en l’àmbit 
internacional són les conferències d’àrea per a cadascuna de les 
àrees en què s’estructura la JCi (europa, Àsia-Oceania, Àfrica i les 
amèriques) i els congressos mundials, i serveixen tant per a re-
conèixer la tasca de les diverses Olm i Onm com per a posar en 
comú les propostes que aquestes han desenvolupat al llarg de l’any 
i escollir un eix temàtic de cara als programes de l’any següent en 
funció dels camps on la JCi creu que és necessari un èmfasi més 
important.

Esdeveniments de la JCi organitzats per la JCI Catalunya
(2001-2016)

· 2001. Congrés mundial a Barcelona
· 2010. Public relation media master Class a sitges
· 2011. Public relation media master Class a tarragona
· 2011. Conferència europea a tarragona

Façana de la seu de la JCi a Coral gables, miami. durant l’any 2002 la seu es 

traslladaria de nou a saint louis (missouri, eua)
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la possibilitat d’organitzar un congrés mundial a Barcelona co-
mença a agafar força quan l’any 1994 es retira la candidatura de la 
JCi reus per a organitzar una conferència europea. És una decisió 
estratègica per a permetre que grècia sigui qui aculli la conferència 
en qüestió i que respon a les aliances forjades dins l’arc mediterrani 
de la JCi. tres anys més tard, el 1997, s’inicien de nou els contac-
tes amb la Junta mundial de la JCi per tal de valorar la possibilitat 
d’acollir algun esdeveniment internacional a Catalunya. aquestes 
negociacions culminaran amb l’aprovació de la candidatura presen-
tada per la JCi de Catalunya per a organitzar el 56è Congrés mundial 
de la JCi. l’any 2001, més de quatre mil delegats d’arreu del món 
vindran a Catalunya amb motiu de la celebració d’aquest congrés, 
que, encara avui, es recorda com un dels millors que s’han organit-
zat mai. durant aquests darrers anys, només turquia o tunísia han 
acollit un esdeveniment d’aquesta envergadura entre els països que 
formen l’arc mediterrani de la JC. 

deu anys després del Congrés mundial de Barcelona, la JCi de tarra-
gona recolliria el bagatge de tot el que la trobada havia representat 

l’any 2000, Josep montañés recull al 55è Congrés mundial a sapporo el testimo-

ni per organitzar el Congrés mundial de Barcelona
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i acolliria la Conferència europea. el nomenament va arribar l’any 
2009, en el marc de la Conferència europea de Budapest. més de 
dos mil júniors van assistir a l’esdeveniment, que rebria ponents 
com anatoli Kárpov, mestre internacional d’escacs i set vegades 
campió del món, i Federico mayor zaragoza, exdirector general de 
la unesCO i president de la Fundación para una Cultura de Paz. a 
més, durant la Conferència, la JCi de Catalunya passaria a agerma-
nar-se amb la JCi d’escòcia en el marc del twinning Program de la 
JCi. les raons que donaria la JCi d’escòcia per a propiciar aquest 
agermanament estaven basades en les característiques comunes 
compartides pels dos països: 

The reason for twinning with JCI Catalonia, is a sharing of a unique political 

situation, in that in Scotland we are a nation without our own state in the 

same way that Catalonia sits within Spain. Together we hope to support 

each other, both countries were members of JCI before the rest of the state 

to which they belong.13

Celebrar esdeveniments com aquests a Catalunya és important per 
a l’Onm, no només per a oficialitzar el seu reconeixement, sinó 
també per a donar-lo a conèixer a la societat i als mateixos júniors. 
montañés reconeix que, dins el moviment júnior a Catalunya, els 
membres que es desplacen a conferències europees o congressos 
mundials són una minoria. Per a ell és necessari anar fora per veure 
el que realment s’ha aconseguit, ja que «fins que no vas a una 
assemblea i veus que estàs assegut al costat de Canadà, no ets 
conscient de què significa el reconeixement». 

d’altra banda, la magnitud d’aquestes trobades i la nombrosa assis-
tència de membres provinents dels més de cent països integrants 
de la JCi és una manera única de donar a conèixer Catalunya. se-
gons magí senserrich, president nacional l’any 2015, «el Congrés 
mundial va posicionar Barcelona i Catalunya al mapa de la JCi. 

13. «JCi scotland and JCi Catalonia sign twinning agreement at european Con-

ference in tarragona, June 2011». disponible en línia a: http://www.jciscotland.

org.uk/Blog/Post/12/JCi-scotland-and-JCi-Catalonia-sign-twinning-agreement-at-

european-Conference-in-tarragona,-June-2011.
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molts membres encara el recorden». Per a Xavier Bielsa, president 
de l’Onm durant l’any 2016, el problema i alhora principal virtut de 
la JCi resideix en el seu dinamisme: «la gent que hi ha ara a la JCi 
no és la mateixa que hi havia l’any 2001 i, en el futur, caldrà de nou 
estar atents per a donar-nos a conèixer.» tant senserrich com Bielsa 
reconeixen que la situació política actual ha motivat que més gent 
conegui què és Catalunya i quina és la seva situació política. Potser 
per això, a les trobades internacionals alguns membres pregunten 
«Where is spain?», a la qual cosa la JCi de Catalunya respon que 
va desaparèixer l’any 2002 i que el desig de l’organització catalana 
seria que sorgís de nou, sempre respectant l’Onm existent, tal com 
la JCi de regne unit respecta la d’escòcia.

si bé els membres actuals de l’entitat ja estan familiaritzats amb la 
JCi de Catalunya, potser a causa de la problemàtica existent amb 
el reconeixement de la mateixa nació per part de l’estat al qual 
pertany, encara se sorprenen quan, fora de l’àmbit dels congressos 
i les reunions són tractats com a ciutadans d’un país. en el relat de 

sopar de gala a la Conferència europea de la JCi organitzada a tarragona (2011)
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magí senserrich sobre la seva experiència a l’acadèmia del Japó, 
no hi falta la sorpresa o l’impacte que suposa ser tractat com a 
membre d’un país normal:

recordo que, durant la meva estada al Japó, ens van portar a una escola. 

en arribar, la senyera era entre les banderes d’altres països. allà vam fer 

unes activitats amb els nanos, que feien preguntes a cada participant so-

bre el seu país… em vaig sentir orgullós de formar part de la JCi, perquè 

és tota una experiència actuar de tu a tu amb els altres països.

Xavier Bielsa destaca un dels punts del credo de l’organització: 
«Creiem que la germanor entre els homes transcendeix la sobirania 
de les nacions.» les trobades internacionals propicien aquesta ger-
manor i permeten que la JCi de Catalunya s’expliqui com ho fan la 
resta d’Onm del món. en paraules de senserrich: «nosaltres som 
conscients que a través de la nostra activitat podem fer diplomàcia, 
que podem explicar la nostra cultura, les nostres tradicions.» això 
no significa que el reconeixement internacional de l’organització pu-
gui instrumentalitzar-se per raons polítiques. no era l’objectiu l’any 

representació de la JCi Catalunya al Congrés mundial de Kanazawa (Japó, 2015)
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1995 i no ho és vint-i-un anys després. la JCi és apartidista, no pas 
apolítica, i, per tant, no s’ha posicionat a favor o en contra que Ca-
talunya sigui un país independent o no, però sí que ho ha fet a l’hora 
de donar suport al dret a decidir. segons senserrich:

tenim un perfil de júnior molt divers. Però creiem que hem d’estar a favor 

del debat democràtic i de la potestat dels pobles de decidir el seu futur. i 

com que som a les nacions unides, amb un conveni amb la unesCO, etc., 

creiem que estem en l’obligació moral i ètica de defensar-ho i d’estar a 

favor de la participació democràtica, mentre un procés polític sigui pacífic 

i democràtic.

sigui com sigui, el que és cert és que la JCi de Catalunya ha obert 
un camí per a aquelles altres organitzacions que aspirin a ser reco-
negudes internacionalment. si bé és cert que la casuística del re-
coneixement internacional de la JCi és força particular, hi ha lliçons 
que es deriven d’aquest procés i que poden ser d’ajut a entitats que 
persegueixin aquest mateix objectiu
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5. Aprenentatges 

els punts que s’assenyalen a continuació s’han elaborat d’acord 
amb l’experiència compartida dels qui van engegar i assolir el pro-
cés de reconeixement de la JCi de Catalunya. tots ells coincideixen 
en el moment d’extreure les lliçons o aprenentatges que va suposar 
el fet d’encarar la consecució de la tasca que aquesta publicació 
ressenya. 

1. La voluntat d’esdevenir reconegut

Potser aquest és un punt que resulta obvi per al lector que, a l’hora 
de resseguir aquest cas, busca una pauta per a internacionalitzar 
la seva entitat. el fet és, però, que, sense el suport dels membres 
que l’any 1994 integraven la Federació Catalana de Joves Cambres, 
potser la JCi de Catalunya mai no hauria existit a ulls del món. 
Potser ho hauria fet més endavant. Potser hauria desaparegut com 
a conseqüència de tenir un nom, el de Jove Cambra d’espanya, que 
no s’adequava a l’àmbit d’actuació de les Olm.

2. La desaparició de l’organització a l’Estat espanyol

els membres esmentats són conscients que, en cas que la Jove 
Cambra d’espanya i les Olm de fora del territori català haguessin 
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mantingut l’activitat, hauria estat molt complicat, si no impossible, 
obtenir el reconeixement internacional. És conegut que, en l’àmbit 
global, els estats nació vetllen per mantenir l’ordre establert i no 
són proclius a acceptar peticions de reconeixement provinents de 
nacions sense estat o regions on aquesta mena de decisions pu-
guin generar un conflicte diplomàtic amb l’estat. Fins i tot en el cas 
del reconeixement de la JCi de Catalunya, quan en l’àmbit operatiu 
feia ja gairebé tres anys que la JCi d’espanya no existia, «es va tenir 
França totalment en contra. i no va passar el mateix amb alemanya 
perquè hi havia una amistat personal» (B. Cabré).

3. Conèixer els interlocutors; les relacions internacionals

les complicitats personals entre els membres de l’organització i 
el fet de teixir xarxa són fonamentals a l’hora de trobar aliats que 
donin suport al procés de reconeixement. Precisament perquè hi 
havia una amistat personal amb qui l’any 1995 presidia la JCi 
d’alemanya, aquesta Onm no va posar problemes al reconeixe-
ment de la JCi de Catalunya. Potser no entenien bé per què es 
deixava perdre la marca espanya o quin interès podia tenir una 
Onm a veure reduït el seu àmbit d’actuació. el cas és, però, que 
es van mantenir neutrals i van respectar el desig de la JCi de Cata-
lunya de ser reconeguda com a tal. el mateix ocorreria amb la JCi 
del Japó o la JCi dels estats units. no era un fet casual perquè, 
durant els anys previs al reconeixement, les relacions internacio-
nals havien estat una prioritat dels membres de la Federació Ca-
talana de Joves Cambres i van esdevenir un punt estratègic de les 
juntes que la van presidir entre els anys 1993 i 1995. i aquestes 
relacions no s’han abandonat en els més de vint anys que fa que 
la Jove Cambra de Catalunya és reconeguda com un igual entre els 
companys de l’organització. mantenir un bon clima de relació amb 
les diverses Onm de la JCi, conèixer els membres que ocupaven 
els òrgans de decisió i defensar la moció de forma presencial va 
ser clau a l’hora de plantejar l’estratègia per a obtenir el reconeixe-
ment. 
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4. Estudiar el marc legal amb profunditat

estudiar la normativa que regula l’organització en l’àmbit interna-
cional i detectar-hi possibles vies per a obtenir el reconeixement 
és una acció imprescindible si de veritat es desitja iniciar aquest 
procés. Cal no donar per fet que el reconeixement no és possible i 
trobar aquells punts interpretables que permetin, arribat el moment, 
defensar la legitimitat de la sol·licitud d’acord amb el que estableix 
la legislació vigent.

5. La feina ben feta i la visibilitat d’aquesta feina

Com s’ha apuntat en aquestes pàgines, la moció per a aprovar el 
canvi de nom de la JCi d’espanya, si les JCi de Catalunya no ha-
guessin treballat bé, no hauria prosperat. no es pot pretendre ser 
reconegut sense fer la feina bé, ni localment ni internacionalment. 
segons Josep montañés, un dels punts que va fer que la sol·licitud 
de la JCi de Catalunya fos considerada era l’existència d’un grup de 
gent que tractava d’organitzar un conjunt de joves cambres locals 
que funcionaven molt bé, cosa que es demostrava ensenyant-ho a 
altres països a les conferències europees i als congressos mun-
dials, guanyant premis i fent palès que s’estava implicat activament 
amb l’organització mundial. en una entitat com la JCi, que promou 
l’emprenedoria, el compromís i el treball per la comunitat, si no 
s’hagués fet això, hauria estat molt complicat obtenir el reconeixe-
ment.

6. El pragmatisme del reconeixement: la millor decisió possible 
per a l’organització 

Cal demostrar tant a l’organització nacional com a la internacional 
que l’obtenció del reconeixement suposarà una millora efectiva del 
seu funcionament. es poden argumentar raons econòmiques, com 
l’accés a subvencions públiques en el cas de les organitzacions sen-
se ànim de lucre, i motius relacionats amb la millora dels recursos 
humans, en aquest cas, l’adhesió de nous membres a l’entitat.
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7. Actuar amb eficàcia i discreció

en processos de negociació tan delicats com els d’un reconeixe-
ment internacional, cal executar cada moviment posant especial 
atenció a les conseqüències que pot generar. en paraules de salvi 
Batlle: «Vam fer prevaldre el reconeixement internacional per sobre 
de la difusió mediàtica.» Haver fet pública l’aprovació de la moció 
per la qual el 28 de juny de 1995 la JCi de Catalunya passava a ser 
reconeguda internacionalment hauria suposat un avantatge per a 
aquells membres o Onm que podrien haver impugnat el recorregut 
de la moció en qüestió i haver evitat que fos ratificada al Congrés de 
glasgow. de la mateixa manera, haver vinculat la petició del reco-
neixement a qualsevol demanda nacionalista en el context de la JCi 
hauria suposat el rebuig de la sol·licitud per part del Comitè execu-
tiu. l’èxit en el reconeixement de la JCi de Catalunya va venir marcat 
per aquesta premissa —eficàcia i discreció—, que els membres 
encarregats de les negociacions van conservar en tot moment. do-
nar la informació necessària a qui la necessita i actuar de manera 
eficient considerant tots i cadascun dels punts desenvolupats sobre 
aquestes línies va ser decisiu per tal que Catalunya avui parli de tu a 
tu amb alemanya, els estats units o el Japó en el marc de la JCi.
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7. Annex. Cronograma del procés 
d’internacionalització de la JCI de Catalunya

1965: després d’uns primers contactes amb delegats europeus de 
la JCi, es constitueix la Jove Cambra de Barcelona, amb caràcter 
local i nacional, legalitzada el 1966 pel govern civil.

1967: neix la Federació de Joves Cambres d’espanya, amb Josep 
Pujades com a primer president, i se celebra una reunió de presi-
dents europeus a Barcelona.

1971: se celebra el primer esdeveniment internacional de la JCi a 
l’estat, la Conferència europea de Barcelona.

1976: les joves cambres catalanes comencen a treballar conjunta-
ment, de forma oficial, tot i que sota el nom de agrupación regional 
de Jóvenes Cámaras de Cataluña. 

1981: les joves cambres catalanes passen a anomenar-se Fede-
ració Catalana de Joves Cambres (FCJC), però no és fins a l’any 
següent que són reconegudes com a federació definitiva per part de 
la Jove Cambra d’espanya (FeJC).

1987: Per primera vegada la FCJC disposa de seu social i es profes-
sionalitza la secretaria. 
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1990: la JCi perd presència arreu de l’estat amb la desafiliació 
d’Olm com Bilbao, alacant, la Corunya, madrid, santa Cruz de te-
nerife, sevilla, saragossa, Valladolid, torrelavega i València, i queda 
relegada a les Olm que integren el territori català.

1991: Joan s. rodó, president de la Federació Catalana l’any 1990, 
presenta al Congrés nacional un llibre blanc en què exposa el desig 
que la Federació Catalana de Joves Cambres esdevingui organitza-
ció que es complementi amb la Jove Cambra d’espanya, però que 
gaudeixi de certa llibertat en el seu funcionament.

1992: es convoca per primera vegada el congrés anual de la FeJC i 
la FCJC, conjuntament. 

1993: en l’assemblea de fi d’any celebrada al mes de gener, els 
membres de la Federació Catalana de Joves Cambres accepten en 
assemblea sobirana l’absorció de tots els drets i deures de la Jove 
Cambra d’espanya i assumeixen els deutes i compromisos de paga-
ment que hagi pogut contraure, així com la seva adscripció a la JCi.
se celebra a lleida l’european Presidents meeting (ePm), la trobada 
dels presidents de les diverses Onm d’europa.

1994: s’envia una carta al vicepresident executiu de l’àrea d’europa, 
thomas Clear, en què es manifesta a la JCi la decisió de concentrar 
els esforços de la Federació Catalana a cuidar les Olm que se-
gueixen actives al territori i de deixar en mans de l’ens internacional 
la responsabilitat de vetllar per l’extensió de la Jove Cambra fora de 
Catalunya.

1995: l’assemblea de mig any de la Federació Catalana aprova una 
moció per la qual se sol·licita demanar el reconeixement de la JCi 
Catalunya com a Onm. a finals de juny, la Junta mundial de la JCi, 
celebrada a miami, reconeix la Jove Cambra de Catalunya com a 
organització internacional. al Congrés mundial a glasgow (escòcia), 
la JCi de Catalunya hi és reconeguda i representada com qualsevol 
dels cent vint-i-tres països que formen la JCi arreu del món.

1996: la generalitat de Catalunya concedeix la Creu de sant Jordi a 
la JCi pel compromís, la participació ciutadana i la tasca de forma-
ció de joves al servei de la comunitat. 
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1997: es comencen importants contactes a alt nivell de la JCi, per 
tal de valorar la possibilitat d’acollir algun esdeveniment internacio-
nal a Catalunya.

1998: salvi Batlle (reus) és escollit vicepresident internacional.

1999: durant el Congrés mundial de Canes (França), s’aconsegueix 
l’organització del 56è Congrés mundial de la JCi a Catalunya.

2000: salvi Batlle (reus) és escollit vicepresident executiu interna-
cional.

2001: amb la participació de totes les joves cambres catalanes 
se celebra el 56è Congrés mundial de la JCi a Barcelona, amb 
l’assistència de més de quatre mil delegats vinguts de tots els ra-
cons del món. salvi Batlle és escollit el primer president mundial 
català de l’organització.

2003-2005: la JCi segueix el procés de desenvolupament segons 
el Pla estratègic 2000-2005 amb la voluntat d’estendre’s per tot el 
territori català, participar en l’àmbit internacional de l’organització i 
seguir facilitant l’oportunitat d’aprendre a joves compromesos amb 
la comunitat. Josep montañés (sabadell) és escollit vicepresident 
internacional.

2008: Josep Plassa (igualada) és escollit vicepresident internacio-
nal.

2009: durant la Conferència europea de Budapest, s’escull tarrago-
na com a seu de la Conferència europea de 2011.

2011: amb la participació de totes les joves cambres catalanes 
s’organitza a tarragona la Conferència europea de Joves Cambres.

2013-2016: la Jove Cambra de Catalunya segueix participant ac-
tivament en els esdeveniments internacionals de l’organització. 
durant aquest període, Àlfred Pitarch (reus, 2013) i Òscar Hijosa 
(tarragona, 2015) són escollits vicepresidents internacionals.
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amb el suport de

la tendència de les organitzacions catalanes a treballar en xarxa amb organismes 
internacionals és una realitat que creix dia a dia. amb l’objectiu de documentar-ho, 
donar-hi continuïtat i oferir-ho a totes les entitats que creuen en la importància de 
la presència internacional, la FOCir ha volgut recollir en aquesta col·lecció models 
de reconeixement internacional promoguts des de la societat civil del nostre país. 

la col·lecció «Casos d’internacionalització» vol oferir així diferents fulls de ruta que 
han seguit algunes organitzacions catalanes en el seu camí cap al reconeixement 
global. la col·lecció està pensada com un recurs pedagògic que ha d’ajudar el con-
junt del teixit associatiu català a definir les seves pròpies estratègies i superar les 
dificultats per participar amb veu pròpia a les seves branques internacionals. 

la publicació que teniu a les mans, El reconeixement internacional de la Jove 
Cambra Internacional de Catalunya, constitueix el setè número de la col·lecció i és 
fruit de la recerca i el treball de la Carlota m. moragas Fernández. s’hi analitza el 
procés i les vies que la Jove Cambra internacional de Catalunya va emprendre per 
aconseguir reeixir com a subjecte nacional dintre la Junior Chamber internacional 
(JCi). l’any 1995, la JCi de Catalunya va culminar el procés de reconeixement in-
ternacional de l’organització participant en el Congrés mundial de glasgow. Ho va 
fer, per primera vegada, amb el nom de Jove Cambra internacional de Catalunya. 
des d’aleshores ençà, la Jove Cambra internacional de Catalunya és reconeguda i 
representada com qualsevol dels altres cent vint-i-tres països que formen part de 
la JCi arreu del món.
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