Carta oberta
a amics i amigues de la JOC Nacional de Catalunya i les Illes

Ens adrecem a totes les persones que us estimeu la Joventut Obrera Cristiana, tant les qui hi
heu estat militants, les qui sou o heu estat consiliaris, com les qui sense haver-hi militat
coneixeu i valoreu la tasca d’apoderament juvenil i d’evangelització que porta a terme el
moviment.
En els darrers anys, hem observat amb preocupació com cada cop ens costa més equilibrar el
balanç econòmic de la JOC, degut a diversos factors. En primer lloc, la situació precària dels i
les joves militants, que fa que les cotitzacions siguin baixes. Per a nosaltres l’autofinançament
continua essent una prioritat, però és evident que, en el context en el qual estem immersos, no
el podem garantir. Cal dir que els i les militants, a més de la cotització, fan una aportació per a
cada acte o trobada on assisteixen i hi participen.
Hem patit una disminució de subvencions, tant les públiques com l’aportació de l’arquebisbat
de Barcelona. Estem obrint camins per diversificar les fonts d’ingressos amb noves
subvencions municipals i provincials. Si tot va bé, aquestes aportaran quanties inicialment més
petites i trigarem uns anys en consolidar-les i ampliar-les.
Les subvencions, però, no són suficients a hores d’ara per mantenir l’estructura de dues
persones alliberades acordada al XVI Consell Nacional de 2018, una estructura dirigida a
reforçar la iniciació i extensió de la JOC (RNIE) i a potenciar les accions transformadores (RNC),
amb dedicació completa i un salari digne.
El menor influx de de cotitzacions i de subvencions ens fa acudir a vosaltres, com a persones
que ens podeu ajudar per fer que la JOC continuï essent una escola de militància i de vida tal
com l’entenem avui.
Us animem humilment a fer una aportació regular al moviment, que pot ser anual o
trimestral, a través de la domiciliació (fent-nos arribar l’autorització adjunta a
economiajoc@gmail.com) o de transferència bancària al compte ES93 1491 0001 2020 1075
5227 (Triodos Bank).
Estem disponibles per a qualsevol aclariment per si us cal una informació més personal.
•
•

Marc (secretari i responsable nacional de campanya) - 616 041 585
Mar (responsable nacional d’iniciació i extensió) - 687 574 324

Una abraçada i esperem retrobar-nos amb totes i tots vosaltres properament,
Núria, Jordi, Mar, Marc i Jaume
Secretariat Nacional de la JOC Nacional de Catalunya i les Illes

