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Eix 1: Model de ciutat més sostenible ecològica, econòmica i humanament
Objectius:
–
–
–
–
–

Coordinar el moviment associatiu juvenil (MAJ) per a conèixer-ne els seus punts de vista sobre els temes
de sostenibilitat i decreixement, conciliació laboral i usos del temps, i espai públic.
Organitzar debats oberts a la resta del teixit associatiu juvenil de la ciutat sobre aquestes qüestions.
Difondre el model de ciutat que es proposa des del MAJ.
Donar eines a les associacions perquè puguin repensar ecològicament i humana les seves actuacions.
Posar a l'agenda de les administracions les mesures per fer que la crisi no la paguin les persones joves i
treballar per a impulsar polítiques d'emancipació.

Llegenda:
Sos: Sostenibilitat
Coh: Cohesió

Par: Participació
Dre: Drets civils

DJ: Districte Jove
Edu: educació

Sal: Salut
Cul: Cultura

Ema: Emancipació
Com: Comunicació

Estratègia de coordinació associativa
Accions

Avaluació

Prog.
Espais de
participació de
les entitats

Debats sobre
alternatives cap
a modes de vida
més sostenibiles

S'ha iniciat el cicle de debats "A un altre ritme" amb una primera Participació als
xerrada sobre la banca ètica, que va comptar amb una gran debats realitzats
participació, tant a nivell individual com de membres d'entitats. La
xerrada va consistir en l'anàlisi de la situació econòmica actual i del
que s'amaga darrere el sistema financer tradicional. Es va aprofundir
en el sistema financer ètic com a alternativa, des d'un exemple
concret de cooperativa econòmica i l'experiència d'una associació
cultural finançada des de la banca ètica. Les dues següents xerrades,
sobre consum crític i el model de ciutats lentes, es realitzaran al mes
de febrer. Per tal de difondre les conclusions de cadascuna d'elles,
s'estan dissenyant 3 còmics, amb l'objectiu d'aportar la informació de
manera amena i des d'un nou format creatiu.

Manifestar el
posicionament
sobre l'ús de
l'espai públic

El manifest l'han redactat les entitats, amb el suport del CJB.
Actualment està parat, a l'espera de fer una reunió per a activar la
presentació del manifest públicament i realitzar alguna acció.
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S'ha iniciat un GT
Par
amb entitats noves DJ
o de diferents
àmbits. Cal
destacar la
implicació dels
Casals de Joves de
la Guineueta i de la
Prosperitat. També
hi han participat
plataformes
territorials i altres
entitats no
membres del CJB
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Al llarg del 2010 hem anat fent seguiment de com evolucionaven les
actuacions que s'havien de realitzar duran l'any: el Punt d'informació
Juvenil de Nou Barris, el Centre Jove Europa, Casal de Joves de la
Prosperitat, Casal de Joves de la Sedeta, Espai Jove la Casa del Mig i
Casal de Joves de la Penya. Tot i ser conscients de que ens trobem
en un context de crisi econòmica molt fort, constatem que manca
una aposta clara per a la posada en marxa i consolidació d'aquest pla,
ja que només en el cas del Casal de Joves de la Penya s'ha dut a
terme l'acció prevista.

S'han mantingut
Par
reunions amb RAI Dis
sobre la gestió del
nou Casal de Joves
de la Penya, i amb
el Casal de Joves
de la Prosperitat
per tal de veure
com avançaven les
reformes i les
negociacions amb
el districte.

Debat: dona jove S'ha constatat que el tema causa un gran interès. El debat va ser un
èxit d'assitència. Unes 70 persones van assistir a la xerrada a càrrec
i sexualitat
de la Silvia de Béjar. La col·laboració amb el Consell de Dones es
valora molt positivament, tant per l'aportació de la ponent com per
la difusió realitzada entre els seus contactes.

Sal

Suport al
seguiment del
Pla
d'equipaments
als districtes

Capital Europea
de la Joventut

El procés s'està realitzant sota el lideratge de la Direcció de Joventut
de l'Ajuntament de Barcelona. En aquest sentit, el paper del CJB es
redueix a assessorar i participar en aquest procés, a la vegada que
estem atents a que el projecte compleixi els requisits que es van
aprovar a l'àmbit institucional del passat mes de novembre de 2009.

No s'han buscat
espais de
participació
associativa donat
que en general no
s'ha avançat en el
projecte.

Campanya de
suport a
l'Emancipació de
les persones
joves

S'inicia la campanya No Claudiquis posant èmfasi en l'habitatge. En
aquest sentit, s'engega el web www.trobalaclauperemanciparte.cat i
s'editen alguns materials: dues guies d'habitatge (principals recursos i
ajudes i preguntes més freqüents), clauers i pòsters i adhesius de
difusió, que es distribueixen en espais estratègics per a arribar als i a
les joves. El funcionament de la pàgina web ha estat força positiu, ja
que ha permès fer difusió dels diferents recursos i ajudes
disponibles, alhora que donava visibilitat als documents i
posicionaments elaborats per algunes entitats i ofereix espais per tal
que els i les joves puguin comentar les seves experiències en
emancipació i ens puguin fer arribar els seus dubtes. En aquest cas,
hem rebut vàries consultes directes que s'han resolt sense cap
problema. L'únic escull amb el que ens hem trobat és que l'inici de la
campanya ha acabat coincidint amb les reivindicacions contra les
retallades socials i laborals. Creiem que això ha restat força a la
campanya i, per aquest motiu, de cara al 2011 ens plantegem fer-ne
un rellançament. La web de la campanya d'emancipació ha tingut 700
visites, a través de les quals se n'han visitat 2500 pàgines.

- GT Campanya de Ema
suport a
l'Emancipació de
les persones joves:
d'AVALOT i Acció
Jove, JERC,
Fed.ecom.

Guies
d'Habitatge

En el marc de la campanya “No Claudiquis” s'han editat 2 guies
d'habitatge per tal de recopilar de manera clara tots els recursos i
ajudes a les quals poden recórrer les i els joves i exposar, també,
algunes alternatives al sistema actual d'obtenció d'habitatge. De cada
guia se n'han editat 5000 exemplars, que s'han distribuït
estratègicament per a arribar als i a les joves (PIJ's, Oficines
d'habitatge, espais joves,etc.)

GT d'Emancipació, Ema
amb la participació
d'Avalot i Acció
Jove
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Dia Mundial dels
donants de Sang

Valoració molt positiva des del Banc de Sang i Teixits. Hi van Grup de Treball de Sal
participar 20 donants, dels quals 10 són nous. Ja s'ha fixat nova data Salut: SEER i Sin
de cara al maig i es pretén que La Fontana sigui un espai de Vergüenza
referència pel que fa a donacions.

Taller de Salut
Sexual i afectiva:
trencant
esquemes o
trencant mites?

Van assistir-hi 18 joves, que van valorar molt positivament el taller,
destacant la qualitat dels recursos emprats i la dinamització
efectuada per l'Associació de Casals i Grups de Joves de Catalunya
(ACJ), a partir del seu projecte “La recerca del plaer.” El taller es va
iniciar amb un recorregut pels continguts de l'exposició, en la que es
tracten, entre d'altres, l'acceptació del propi cos, els mètodes de
prevenció de l'embaràs o de malalties de transmissió sexual, els
aparells reproductius, les dinàmiques que marquen les relacions
sexuals, els estereotips de gènere o l'orientació sexual. Es van
treballar també els continguts de les dues maletes didàctiques, fent
especial èmfasi en la maleta afectiva.

Taller dinamitzat
per l'Associació de
Casals de Joves de
Catalunya.

Sal

A l'última part del taller es va visualitzar el vídeo del projecte “La
recerca del plaer” per a donar pas, posteriorment, a un debat entre
les i els assistents.
Acció pel dret a
vot de les
persones
immigrades

Posicionament amb el qual es reivindicava el dret a vot actiu i passiu Manifest conjunt
Coh
per a totes aquelles persones amb permís de residència, que portin amb SOS Racisme i
un període mínim de 3 anys vivint a l'Estat. Alhora, aprofitem per Boca Ràdio
reivindicar també el dret a vot per a joves majors de 16 anys. El
manifest, elaborat conjuntament amb SOS Racisme i Boca Ràdio, ha
generat 6 impactes en mitjans i ha servit per a renovar el contacte
amb SOS Racisme, amb la idea de continuar col·laborant-hi durant el
2011.

Xerrada sobre
l'estat de
l'homosexualitat
al món

La valoració dels assistents va ser molt positiva, degut a la diversitat - ACATHI
de ponents i les experiències i posicionaments d'aquests. La
discriminació LGBT es va tractar tant des d'una perspectiva global,
com des d'una altra més pròxima, incidint especialment en la situació
del col·lectiu en països islàmics i llatinoamericans. A part d'ACATHI,
destaca la presència d'Amnistia Internacional i d'un refugiat de
Lambda Istanbul, associació LGBT turca.

Taller d'Hort
Urbà

S'ha realitzat el taller amb una gran afluència de participants,
Col·laboració amb
superant el límit de persones recomanades pels talleristes. S'hi van
la cooperativa
treballar aspectes sobre l'agricultura ecològica i l'alimentació diària. A cydonia.
nivell pràctic, es van donar eines per tal de poder fer petits cultius
urbans.

Sos

Taller de
bicicletes

Va participar un agrupament al taller, el qual va valorar molt
positivament l'acció que es duu a terme any rere any, enfocada a la
participació de les entitats educatives.

Edu
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AEIG Lluisos de
Gràcia

Coh
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Eix 2: L'associacionisme juvenil com a font d'inclusió social, diversitat i foment de la pau
Objectius:
–
–
–
–

Recollir el treball associatiu que s'està duent a terme pel que fa a la inclusió social.
Promoure i donar a conèixer la participació associativa a col·lectius que no estan associats.
Donar suport a les entitats membres en el creixement de les seves accions i activitats.
Potenciar i difondre el treball de foment de la pau i cooperació que s'està fent des de l'associacionisme
juvenil.

Estratègia de coordinació associativa

Accions

Avaluació

Circuit Educatiu
per a la inclusió
Social

En quant al diagnòstic sobre l'inclusió social a les associacions
educatives, s'ha obtingut la resposta d'una vintena d'entitats. La falta
d'implicació de les entitats en el projecte pot ser el motiu pel qual
sembli que no hi hagi un interès real en el tema de la inclusió social,
no obstant, aquesta inquietud hi és. S'han de buscar noves formes de
treball de la inclusió social en el si de les associacions educatives.

Suport a les
associacions
teatrals i al
Festival de Teatre
Social i de
l'Oprimit

La Trobada es va dur a terme al mes de juny, amb la participació de
les 5 entitats catalanes i 3 entitats europees, una de Finlàndia, una
d'Àustria i una de Gal·les. En total hi van participar uns 35 joves, que
van aprofundir en les tècniques del teatre de l'oprimit i van
intercanviar experiències durant 6 dies a Barcelona. A banda de les
activitats formatives es van dur a terme activitats de teatre de
l'oprimit obertes a la ciutadania, acomplint amb l'objectiu de
promoure aquesta eina com a motor de canvi social.

Espais de
participació de Prog
les entitats
Edu

Participació de cinc
entitats de teatre
de social i de
l'oprimit.

S'ha realitzat l'exposició i ha estat exposada a La Fontana durant la
- Coordinadora
Exposició de
Naqba
al
mes
de
maig.
L'objectiu
és
que
aquesta
exposició
passi
a
d'Entitats amb
Fotografies sobre
ser
un
recurs
més
per
a
les
entitats
que
vulguin
treballar
la
temàtica.
Palestina al Cor
Palestina
Grup de Treball
amb les entitats:
Joves d'Esquerra
Verda, Xarxa
d'Enllaç Amb
Palestina, CJD7,
AEP, Diomira

Cul

Pau

Argumentari,
debat i informe
sobre l'estratègia
de BDS a l'estat
d'Israel

El debat sobre la conveniència o no d'optar per l'estratègia de
Boicot, Desinversions i Sancions a l'Estat d'Israel es va realitzar amb
èxit al mes de desembre. Prèviament al debat, es va fer un recull
sobre els posicionaments de les entitats respecte a aquesta
estratègia, constatant la dificultat de posicionar-se per a moltes
entitats que no han realitzat el debat intern.
Més enllà d'arribar a un posicionament, s'ha treballat per a posar el
tema sobre la taula, i poder debatre sobre els avantatges i
inconvenients que pot suposar l'aplicació d'aquesta estratègia a un
estat. En aquest sentit, quatre persones expertes en la temàtica van
aportar les seves idees i posicionaments al debat al qual hi van
assistir una quarantena de persones.
Per tal de recollir les conclusions del debat, s'està realitzant un vídeo
de resum on poder difondre les idees principals.

Suport a
l'agermanament
entre el CJD7 i el
Motor Juvenil del
Bajo Lempa

Enguany s'ha iniciat una nova línia de relació entre el CJB i el CJD7, - CJD7
centrada en el projecte d'agermanament que aquest últim manté
amb el MOJUBLE, al Salvador. S'ha donat suport i assessorament
tècnic al projecte, que actualment està en la seva fase inicial.

Pau

Projecte de

L'inici del projecte de cooperació amb les entitats de la ciutat de Projecte en xarxa

Pau
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Formació a
Tanger

Tànger s'ha efectuat amb èxit durant tot aquest any. Les entitats que
han format part del Grup de Treball i les seves contraparts a Tànger,
juntament amb el CJB, han fet la primera trobada per tal de definir
quin tipus de projecte es vol tirar endavant conjuntament. El treball
realitzat pels membres del GT, en coordinació amb les entitats
marroquines ha consistit en definir els objectius i el pla de treball del
projecte que es vol dur a terme: la implicació d'un grup de joves de
diverses entitats de Tànger en el desenvolupament local com a
agents de transformació social. L'execució del projecte començarà
durant el 2011.

amb les entitats
Avalot, Wafae i Ibn
Batuta i les seves
contraparts al
Marroc: Chifae,
Amal, Fundació Ibn
Batuta i Targa.

Cicle de cinema
sobre
mobilitzacions de
la Societat Civil.

La valoració de les sessions del cicle és positiva, destacant la qualitat
de la majoria de projeccions dutes a terme. Cal remarcar, però, les
dificultats que vam tenir per a poder disposar de permís d'espai
públic on poder realitzar-hi el cicle.

Moviment per la
Pau, AJEC,
Plataforma Aturem
la Guerra, Nexes,
SCI, Unió de Joves,
Xarxa d'Enllaç amb
Palestina

Agermanament
amb el Consell de
la Joventut de
Nablus

Al mes de juny es va realitzar una trobada amb dos membres del
secretariat del Consell de la Joventut de Nablus (CJN), per tal
d'elaborar l'estratègia del 2010 i 2011. Tot i que la voluntat de seguir
col·laborant es manté, el CJB resta a l'espera de la re-organització
interna del CJN i a la seva proposta de projectes comuns, per tal de
seguir amb la cooperació entre ambdós consells.

Formació a les
entitats en
perspectiva de
gènere

El passat dimarts 25 de gener es va iniciar aquest procés de foment
de treball en “Perspectiva de gènere a les entitats juvenils”, que
pretén tractar aquest tema amb 4 entitats que vulguin dur a terme
una acció o campanya específica que es pugui desenvolupar o iniciar
en els pròxims dos mesos, amb l'objectiu de reflexionar i provocar
un canvi en l'enfocament de gènere de la seva associació. Per a ferho, les entitats disposen d'un suport econòmic simbòlic de 200 euros
i han de comptar amb un equip impulsor d'un mínim de dues
persones. Ja s'han dut a terme les dues primeres sessions de
formació i ara ens trobem en la segona fase, en la qual les entitats
dissenyen i realitzen una acció o campanya amb el seguiment de
l'Associació Candela i del CJB. Per a tancar el procés, hi haurà una
sessió de conclusions a finals de març. Les dues sessions de formació
conjunta van tenir una bona valoració de les entitats participants,
que van comentar, com a proposta de millora, que hi hagués una
tercera sessió de formació inicial, per a poder aprofundir encara més
en el diagnòstic de gènere de les entitats i en el tractament de la
igualtat de gènere i la no discriminació entre les/els membres
participants a l'entitat. Des del CJB valorem molt positivament la
participació de 4 entitats d'àmbits diversos.

Dia de la
Diversitat

S'ha participat a les activitats del dia de la diversitat, duent a terme Realitzat amb la Coh
un taller sobre bullying i una activitat sobre participació dels i les col·laboració
de
adolescents. Els aspectes organitzatius/logístics han millorat força SEER
respecte l'any anterior, i durant tota la jornada hi van passar 900
joves.

Concerts dels
Drets Humans

S'ha participat en la iniciativa promoguda des de la Regidoria de
Drets Civils, en la jornada dedicada al dret a la participació.

Dia del Migrant

S'ha participat a la mostra d'entitats. Es valora positivament donat
que permet contactar amb noves entitats i transmetre la tasca que
estan desenvolupant les entitats membres o el propi CJB.

CJB-46a Assemblea General Ordinària -Memòria 2010

Pau

Pau

Les 4 entitats que Dona
estan duent a
terme la formació
són: A.E. Perot
Guinarda,
AEP,
CJC i CJD7.

Dre
C
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EIX 3: Participació i educació en valors entre els adolescents
Objectius:
–
–
–
–
–

Millorar la coordinació entre els diferents agents de participació entre els adolescents (Punts JIP, Casals
de Joves, dinamitzadors/es de barri)
Entrar als instituts per a parlar de participació i associacionisme.
Treballar, amb la població adolescent, els valors que es desprenen de l'associacionisme
Donar a conèixer el moviment associatiu juvenil entre els adolescents.
Millorar el coneixement, per part dels i les adolescents, d'hàbits de salut i de reducció de riscos.

Estratègia de coordinació associativa
Accions

Descripció i resultats esperats

Coordinar els
diferents
projectes que es
fan als instituts
des del CJB i les
entitats membres

Tot i que aquest any no hi ha feina visible feta, si que hi ha hagut una
preparació d'escenari i s'ha anat traient el tema en diverses
reunions. Això ha fet que les entitats estudiantils ho hagin marcat
com una línia molt més ben definida amb accions concretes de cara
al 2011.

Contacte
amb Edu
varies entitats que
realitzen activitats
als instituts, les
quals han mostrat
interès pel que fa a
la coordinació

Campanya de
Promoció de la
Participació als
Consells Escolars
i Formació de
Consellers/es
Escolars

El nombre de reunions que hi ha hagut ha estat important, tant amb
l'ajuntament com amb les entitats. Com a innovació respecte als
altres anys el bloc (dissenyaelteuies.blogspot.com) s'ha dotat amb
contingut que han aportat la xarxa de punts JIP de la ciutat (present
a 49 IES), que han anat passant les informacions de participació i
resultats electorals de cada institut. Això ha donat molt de
dinamisme al bloc, fet que ha donat visibilitat a tots els recursos que
des de les entitats s'havien preparat. La valoració que fa
l'ajuntament de la campanya és positiva, només deixant com a
negatiu les presses amb què es va anar, ja que ens vam endarrerir
en el repartiment del material. Per altra banda, les entitats han
valorat negativament el fet que han sentit com la feina feta quedava
després en mans de l'ajuntament, que la podia modificar com
convingués.

Hi han participat les
entitats actives en
el GT d'Estudiants i
Participació (ACJ,
AEP i AJEC)

Edu

Visc, Convisc...
Participo!

Fins al darrer moment no es va definir la possible col·laboració amb
altres entitats, fet que va resultar negatiu. Això, unit a la no
participació de l'Observatori per la Convivència i l'adaptació de les
sessions, ha fet que fins el 2011 no es puguin començar a realitzar.
El projecte ja s'ha iniciat, amb una quarantena de dinamtizadors/es
que ja estan formats, i una quinzena d'instituts confirmats.

El
fet
d'haver
endarrerit l'inici del
projecte, ha fet que
la participació de
les entitats en
quant a la definició
del projecte hagi
estat força reduiïda.
Cal destacar la
implicació de La
Jove 10, amb la
gestió dels seus
dinamitzadors/es.

DJ

Campanya
foment de la
participació a la

Es va realitzar una xerrada i un vídeo fent preguntes a diferents Van participar en
joves de la ciutat. A banda vam intentar marcar les línies d'una els grups de treball
difusió municipal encarada a la gent jove (sobretot als de 16 i 17 4 entitats. JSC,

Par
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Espais de
Prog
participació de
les entitats
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consulta de la
Diagonal

anys) per a fomentar la participació. La difusió resultant (editada JERC, JEV i NGC.
per l'Ajuntament) no va ser valorada satisfactòriament per part del
CJB.

Coordinació CJB- El no haver marcat cap línia concreta per a desenvolupar, ha fet que CJD7, Les Corts,
CRAJ-plataformes no s'hagi pogut realitzar cap activitat en concret. Es va gestar una Taula de Joves, La
xarxa d'intercanvi de material entre plataformes, que anava Jove 10 i CIJE.
amb Punts JIP
sobretot impulsada per la CIJE i el CJD7. Però amb la baixada
d'activitat de la CIJE, ha quedat amb un punt de mínims. La
col·laboració amb els .JIP es començarà a desenvolupar a partir del
gener que ja s'ha estabilitzat el servei. Tant per part del CJB com de
la resta d'entitats es manté l'interès per a marcar línies més estretes
de col·laboració.

Par
Edu
DJ

Durant el 2010 hem editat 2 guies. Una sobre donació de sang - Gt de Salut: SEER
(amb la col·laboració del Banc de Sang i Teixits i en el marc de la i Sin Vergüenza
nominació de Barcelona com a seu del Dia Mundial dels Donants de
Sang), incidint en la importància de dur a terme aquest acte
generós i donant a conèixer tot allò que cal saber abans de donar
sang, amb un complert apartat de preguntes freqüents. La segona
guia és sobre salut i viatges, i ha estat plantejada per oferir un
recurs d'utilitat per a les entitats juvenils i els/les seus/ves membres
que facin activitats a l'estranger, oferint-los informació per a gaudir
del viatge, evitant situacions de risc innecessàries. D'altra banda,
també hem engegat ja els continguts d'una guia sobre ansietat i
estrès.

Sal

Guies de Salut

Campanya contra La presentació dels resultats de l'estudi va comptar amb molta
assistència, unes 75 persones, entre les quals hi havia participants a
el bullying
l'estudi, pares, mestres o educadors/es, psiquiatres, fiscalia LGBT...
homòfob
Recollim unes 25 demandes de gent interessada en mantenir-se
informada sobre l'estudi.

De les entitats Coh
membres
hi
participen
Casal
Lambda
i
Sin
Vergüenza. Altres
entitats LGBT han
participat
en
l'elaboració i difusió
de l'estudi.

Guia informativa
per adolescents
sobre violència de
gènere

Guia pensada per a prevenir aquestes violències de gènere,
informant i aconsellant a les i als joves a partir de casos o exemples
pràctics. Es troba actualment en procés d'edició i se'n distribuiran
5.000 exemplars als centres de secundària i a altres espais de
concurrència juvenil.

Don
Guia
desenvolupada per
l'Associació
Candela

Salut emocional
als IES

El projecte pilot de Salut Emocional als Instituts iniciat durant el
curs 2008-2009 amb l'Institut Pablo Ruiz de Picasso i l'Institut Barri
Besòs s'ha conclòs aquest any amb un treball de cohesió de grup, la
formació dels tutors/es dels centres i el foment de la coordinació
del centre a través del Pla d'Acció Tutorial. A més, el passat 2 de
febrer de 2011 va tenir lloc una presentació tan del projecte com
dels resultats que se n'han extret. Hi van assistir unes 35 persones,
destacant la presència de forces membres de la comunitat
educativa, que van ser els que van mostrar més interès i van
preguntar força sobre les condicions necessàries per al
desenvolupament d'aquest projecte a altres centres.

El projecte ha estat
dissenyat
i
desenvolupat per
l'Associació SEER, i
ha comptat amb la
col·laboració
de
l'Agència de Salut
Pública
de
Barcelona.
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EIX 4: Visualització del CJB, les associacions juvenils i la seva tasca
Objectius:
–
–
–
–
–

Donar a conèixer les associacions juvenils a la ciutadania.
Fomentar la participació de la gent jove a les entitats membres.
Millorar les estratègies de comunicació i relacions externes de les entitats membres.
Visualitzar les demandes i propostes de les entitats membres.
Celebrar el trentè aniversari del CJB, fent que sigui una oportunitat de visualització del MAJ.

Estratègia de coordinació associativa
Accions

Descripció i resultats esperats

Es tracta d'una campanya que permeti visualitzar l'associacionime,
Campanya de
aprofitant la celebració del 30è aniversari del CJB.
Foment de
l'associacionisme
Aquesta campanya ha de servir per tal que els i les joves de la
ciutat coneguin l'alternativa que ofereixen les entitats juvenils i, per
tant, puguin plantejar-se formar-ne part. Hem ideat els objectius,
el lema i el contingut de la campanya i n'hem realitzat els materials
i la web. Al mes de febrer, en començarem la fase de llançament.
Durant el mes de novembre vam tenir un plafó promocional de la
campanya i de l'espai de les associacions membres a la web del CJB
a l'estació de Provença dels FGC, donat que ja havíem tancat la
col·laboració i si l'ajornàvem perdíem la possibilitat de ser-hi.
Intentarem poder tornar a repetir la col·laboració amb els FGC
durant la fase de llançament de la campanya.

Espais de
participació de
les entitats

Prog

Es va generar un Com
Grup de Treball que
definís la celebració
del 30è aniversari
del Consell i la
campanya
de
foment
de
l'associacionisme
que
hi
estava
vinculada. Només hi
han participat dues
entitats que van fer
propostes que s'han
intentat canalitzar
en el marc del
plantejament global
fet pel secretariat:
La Jove 10 i
Bocaradio

Barnalúdica

El suport durant aquest dos anys a Barnalúdica ha permès que es - GT de barnalúdica
constituïssin en associació, a banda de continuar organitzant la
trobada.

Ús de xarxes
socials i web 2.0
per potenciar la
comunicació
externa del CJB i
de les entitats
membres

Hem potenciat el Facebook del CJB i hem generat un perfil al
twitter que estem començant a explotar. Totes dues xarxes les
estem aprofitant per difondre les propostes de les entitats
membres, els posicionaments i activitats del CJB i explicar a on
participem i en què i com incidim.

Com

Millora dels
materials de
comunicació
externa del CJB

Conjuntament amb els tríptics de la campanya de foment de
l'associacionisme estem elaborant un material explicatiu sobre què
és el CJB i què ofereix a les entitats juvenils de la ciutat.

Com

Hem generat continguts per a la premsa per a 25 esdeveniments o
Difusió dels
posicionaments del CJB. De tot plegat, n'hem aconseguit uns 110
nostres
posicionaments i/ impactes en mitjans de tot tipus. Hem contactat amb BTV, COM

Com
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o activitats a
través dels
mitjans de
comunicació

Ràdio, la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i el Diari Ara
i amb el Suplement de El Periòdico per aconseguir espais de
foment i difusió de l'associacionisme juvenil i de les activitats i
posicionaments de les entitats membres. Igualment, hem
mantingut les col·laboracions periòdiques amb 20 minutos, la
revista Papers de Joventut, Debat Juvenil i portals webs com
Xarxanet, Canal Solidari, Barcelonès Jove i el portal de joventut de
l'Ajuntament.

Hem reenviat als mitjans 6 comunicats d'activitats i posicionaments
Donar suport a
d'entitats membres.
les entitats
membres en les
seves estratègies
de comunicació i
creixement
Formació sobre
associacionisme i
polítiques de
joventut

La valoració per part dels i les assistents/es ha estat força positiva.
S'han treballat continguts com el marc general de les polítiques de
joventut, els principals agents, l'administració i el paper de
l'associacionisme .

Actes de
celebració del
30è aniversari

Hem planificat i dissenyat una festa de celebració del 30è aniversari
del Consell amb l'objectiu que esdevingués una celebració per a
tots els i les joves de la ciutat. La festa ha estat concebuda per tal
de donar a conèixer a joves no associats/des el que els ofereixen
les entitats membres del Consell i fomentar que s'hi associïn.
L'execució s'ha ajornat al 2011 per tal d'aconseguir el suficient
finançament privat per a poder realitzar-la amb tots els
plantejaments inicials, donat que es va prendre el compromís de
realitzar la celebració a través d'ingressos extraordinaris.

Dossier de
recursos
saludables

Presentació de recursos de salut desenvolupats per entitats
juvenils de la ciutat, juntament amb la presentació de resultats del
Projecte de Salut Emocional. Hi van assistir unes 35 persones, que
van mostrar força interès pels materials exposats a la taula de
recursos.

Premi Art-icipa't Per primer any, s'ha convocat el premi Art-icipa't en el marc de la
celebració del 30è aniversari del CJB. Es tracta d'un premi de
creació artística en disciplines com la fotografia, l'escultura, el
còmic, el vídeo, videoclip o cançó, que ha premiat dues obres de
les 9 presentades. El certamen anava destinat a joves a nivell
individual o col·lectiu, i ha girat entorn una temàtica concreta:
totes les obres presentades havien de tractar algun fet característic
de la joventut.
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Han participat a les
sessions: Minyons
Escoltes i Guies de
Catalunya, la Jove
10,
Joves
Comunistes, CJD7.
Cap
entitat
ha
participat en el
disseny del curs.

Par

Par

Associació
de
Casals i Grups de
Joves de Catalunya,
Escoltes Catalans i
Associació per a
Joves TEB

Sal

Cul

