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NOTA D’ACTUALITAT 

Obertura de la convocatòria pel Consell Consultiu de Joves de 

l’OCDE (Youthwise) 

Data: 04/01/2023 Unitat: DGFR Prioritat: Normal 

 

RESUM   
 

Obertura de la convocatòria per participar al Consell Consultiu de Joves de l’OCDE 

(Youthwise).  

El Consell Consultiu de Joves de l’OCDE, anomenat també Youthwise, és una iniciativa 

de l’OCDE que té com a missió portar la perspectiva dels joves d’entre 18 i 30 anys als 

debats actuals de l’organització. 

Es tracta d’un espai creat perquè els joves comparteixin les seves idees sobre les 

polítiques que afectaran el futur. A més a més, suposa una gran oportunitat 

d’aprenentatge sobre el funcionament polític de les organitzacions internacionals, així 

com de promoció de la seva carrera professional.  

La tercera edició d’aquest projecte es durà a terme entre el període que va del més 

d’abril del 2023 fins al març del 2024.  

El termini per presentar-se fineix el 22 de gener del 2023. 

ACCIONS I  RECOMANACIONS   
 

Compartir a la comunitat catalana l’obertura del termini d’aplicació per formar part del 

Consell Consultiu de Joves de l’OCDE durant el 2023-2024.  

Comunicar al Departament d’Acció Exterior i Unió Europea, Departament de Recerca i 

Universitats, Departament d’Acció Climàtica, i Departament de Drets Socials (Direcció 

General de Joventut), per promoure la participació del jovent català en el projecte.   

Potenciar la presencia de catalans a les OOII. 

DETALL   
 

El 12 de desembre de 2022 es va obrir la convocatòria per participar a la tercera edició 

del projecte Youthwise de l’OCDE. El termini d’inscripció restarà obert fins al 22 de 

gener de 2023.  

Els aspirants escollits seran contactats a principis de març de 2023, i el projecte 

començarà definitivament l’abril de 2023. Només seran contactats aquells candidats 

que siguin seleccionats.  
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La participació no és remunerada, i les activitats es duran a terme principalment de 

manera telemàtica. Tanmateix, en cas  que alguns esdeveniments organitzats siguin 

presencials l’OCDE cobrirà les despeses.  

 

Activitats: 

A part d’adquirir coneixements sobre el mecanisme d’adopció de polítiques a la OCDE, 

els membres de Youthwise formaran part de nombroses activitats formatives i de 

professionalització, com ara:    

• Participació en reunions a porta tancada amb experts de la OCDE i altres grups 

d’interès externs 

• Oportunitats per participar a esdeveniments i webinars de part de Youthwise 

• Creació i co-publicació de documents, articles i vídeos per promocionar 

Youthwise 

• Participació en tallers interactius amb altres organitzacions com al Y20, 

coneixent a altres líders joves d’arreu del món  

 

La majoria de les activitats es duran a terme de forma telemàtica, tot i que hi ha la 

possibilitat que els participants siguin convidats a esdeveniments en persona. En aquest 

cas, els costos del viatge serien coberts per la OCDE.  

 

Per saber més sobre les activitats que poden realitzar els participants del projecte, visitar 

la pàgina web de Youthwise.  

 

Requisits per a presentar la candidatura: 

• Tenir entre 18 i 30 anys a partir del 15 de març de 2023 

• Ser ciutadà/na d’un país de l’OCDE 

• Parlar anglès amb fluïdesa  

• Demostrar interès en els debats nacionals i internacionals sobre la construcció 

del futur a través de la transformació ecològica i digital  

• Aptituds de diplomàcia, conciliació, i obertura a diferents idees i perspectives a 

l’hora de discutir temes polèmics    

• Capacitat de dedicar fins a 8 hores mensuals a activitats relacionades amb el 

projecte  

• Compromís en la participació durant la totalitat del projecte 

• Disposar de connexió a internet  

• No estar actualment vinculat a l’OCDE, ni tenir un familiar actualment vinculat a 

l’OCDE  

 

https://www.oecd.org/about/civil-society/youth/youthwise/
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Procés: 

La candidatura s’ha de realitzar a través del portal de la web de Youthwise  

Els candidats hauran de complir tots els requisits, i a més a més presentar: 

• Un vídeo de 90 segons responent a la pregunta: “What policy area are you most 

interested in and what unique perspectives can you bring to discussions on this 

topic?” (Quin àmbit polític t’interessa més i quina perspectiva única pots aportar 

als debats sobre aquest tema?)  

 

• Una introducció personal (600 paraules)  

 

• Un text de 900 paraules responent a la pregunta: “What impact do you hope to 

have as a member of Youthwise?” (Quin és l’impacte que esperes aconseguir 

com a membre de Youthwise?)  

Les respostes no només es tindran en compte durant el procés de selecció, sinó també 

per designar a membres perquè exposin sobre diferents temàtiques.   

 

➢ Per més informació sobre la convocatòria i el projecte, consultar la nota 

publicada per l’edició de 2023.  

 

ANÀLISI   
 

Youthwise és un projecte creat per l’OCDE per tal de presentar a l’organització les idees 

i perspectives de la joventut, i crear un espai per promocionar els seus interessos com 

a generació, sobretot en els àmbits de la transició ecològica i digital.  

Participar en aquesta iniciativa és una oportunitat pels joves de conèixer de més a fons 

el funcionament d’una organització internacional, així com el procés de creació de 

polítiques de l’OCDE en particular.  

Les activitats a realitzar permetran conèixer altres perspectives en aquells àmbits 

d’interès, així com les opinions d’experts en diferents disciplines de rellevància.  

D’aquesta manera, es tracta d’una oportunitat per promocionar la pròpia carrera 

professional o acadèmica en l’àmbit de les polítiques públiques o relacions 

internacionals; així com portar al davant les preocupacions concretes de les joves 

generacions.   

 

 

https://www.surveymonkey.com/r/QZHRSQH
https://www.oecd.org/about/civil-society/youth/youthwise/Youthwise-Brochure-2023.pdf
https://www.oecd.org/about/civil-society/youth/youthwise/Youthwise-Brochure-2023.pdf

