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Repassant el 2011...

Als inicis del 2011 ens plantejàvem un any ple de reptes i accions per promoure i enfortir el moviment
associatiu juvenil de la ciutat. Un any després, podem afirmar que ens sentim satisfets i satisfetes per la feina
feta, sent conscients que seguim en un llarg camí per recórrer. Els cinc eixos de treball establerts fa un parell
d'anys, han seguit recollint un bon nombre d'accions que trobareu descrites en aquest document: La voluntat
de poder viure en una ciutat més sostenible a tots els nivells, el paper de l'associacionisme juvenil com a
agent inclusiu i de foment de la cultura de la pau, el repte d'acostar els valors que es desprenen de
l'associacionisme juvenil als espais d'educació formal així com el de vetllar pel reconeixement i visualització
d'aquest, i per últim, l'aprofundiment en la gestió i organització interna de les entitats, han estat el paraigües
sota el qual s'han articulat grans i petites accions: des d'un gran projecte d'inclusió d'infants i joves a les
entitats d'associacionisme educatiu, fins a un cicle de cinema per donar a conèixer accions on les associacions
juvenils en són protagonistes.
Aquests en són només dos exemples... Us animem a donar un cop d'ull al present document per descobrir
tot allò que, entre tots i totes, hem pogut realitzar!

Secretariat del Consell de la Joventut de Barcelona
7 de febrer del 2012

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

Les accions d'aquest eix han volgut fer de la nostra ciutat i de la vida dels i les joves que hi viuen, un espai
més sostenible en el seu significat més ampli: no només des d'una perspectiva mediambiental, sinó també
humana. Des dels hàbits de consum fins al treball per eradicar l'homofòbia, passant pel reclam de polítiques
que afavoreixin l'emancipació juvenil tot rellançant la Campanya “No claudiquis! Troba la Clau per
Emancipar-te”. Tot plegat, en un any on també hem treballat pel foment del vot jove degut a les eleccions
municipals del passat mes de maig, i en un moment de valoració del Pla director de joventut, que ens ha fet
repensar cap on volem que vagin les polítiques de joventut de la ciutat pels propers anys.
Accions realitzades

Accions

Avaluació

Espais de participació de les
entitats

Els debats no són encara avaluables, ja que tindran lloc el
23 de febrer i l'1 de març, i giraran entorn els models de
consum i la mobilitat sostenible. A partir dels continguts
Debats sobre alternatives cap a que es treballin, s'elaboraran les propostes del Pla Jove en GT de Sostenibilitat,
modes de vida més sostenibles matèria de Sostenibilitat.
participació d'ESPLAC

amb

la

En paral·lel a la realització dels debats, s'editaran uns
Còmic de recull de les còmics per tal de fer arribar el missatge d'una manera
conclusions de les xerrades.
atractiva i visual
En els darrers anys, diverses entitats i col·lectius de
persones nouvingudes han reivindicat el dret a vot, actiu i
passiu, en els comicis electorals que es realitzen al nostre
país. Actualment, només alguns d'ells tenen la possibilitat
d'exercir el seu dret a vot actiu a partir dels convenis de
reciprocitat que l'Estat Espanyol ha signat amb d'altres
països i, tan sols, en el cas de les eleccions municipals.
Tenint en compte això i d'altres reivindicacions, i amb la
voluntat de posar sobre la taula el sistema actual i valorar
amb entitats i agents socials de la ciutat l'adequació
d'aquest a la realitat, el CJB va organitzar el passat 8 de
novembre una taula rodona sobre dret a vot de persones
nouvingudes. Va comptar amb una vintena d'assistents,
composats sobretot per joves i membres d'entitats que
acullen persones nouvingudes i/o reivindiquen els seus
drets. A partir d'aquesta taula, es tracten els continguts
Posicionament sobre el dret a que se n'extreuen i aquests es debatran amb les entitats
vot de les persones immigrades que hi han participat.

Acció i
diversos”

exposició

Hi participen: SOS Racisme,
ACATHI, FEDASCAT, AMIC-UGT i
ACULCO, entre d'altres. Totes
elles amb intenció clara de seguir-hi
treballant.

Present a la Fontana del 14 al 30 de novembre, “Amors
Diversos” és el títol d'una exposició del Programa LGBT
de la Generalitat de Catalunya amb la que es pot treballar
la orientació sexual i la identitat de gènere amb els i les
joves, tractant també la diversitat familiar. Durant aquesta
quinzena les persones assistents tenien també a la seva
disposició llibrets amb informació addicional, dels quals
se'n van haver de demanar més unitats donat que van
tenir força sortida. Pel que fa als plafons, si bé es
“Amors considera que estan massa carregats de text, es valora Exposició demanada pel CJB a
positivament l'estructura de l'exposició.
petició del GT LGBT del CJB.

No es realitza cap xerrada formal oberta al públic, per a
no coincidir amb els actes que el moviment Trans
desenvolupa a Bcn. Fem difusió dels actes que
s'organitzen, ens adherim al manifest de la campanya
STOP Trans Pathologization 2012 i donem veu al
Lluita Trans: la campanya STOP col·lectiu a l'espai quinzenal que el CJB disposa a COM
Trans Pathologization 2012
Ràdio.

A la tertúlia de COM Ràdio del
divendres 21/10/11 hi participen
Miquel Missé (campanya STOP
Trans Pathologization 2012), Àlex
Gràcia
(Coordinadora
GaiLesbiana), Tes Cuadreny (activista
trans).

S'hi va incloure una formació per a educadors/es sobre
diversitat sexual, un cinefòrum sobre diversitat familiar
amb el documental “Homo Baby Boom”, una donació de
sang i un Concert per la diversitat sexual, amb la
participació dels grups Los Seis Días, LaQuieroViva i el DJ
Tes.
El concert va comptar amb una assistència d'unes 160
persones, que van valorar molt positivament la iniciativa i
el desenvolupament de la jornada. El cinefòrum va
comptar només amb una desena de persones, ja que el
documental ja havia corregut molt entre associacions
LGTB i no va ser d'interès per a educadors/es, que era el
nostre objectiu principal. La formació va tenir 26
inscripcions i finalment hi van assistir 18 persones. Les
entitats valoren les diferents activitats positivament, però
creuen que encara es podria arribar a més gent. Per això
Setmana contra la homofòbia, es planteja que al següent Grup de Treball es recullin
bifòbia i transfòbia
propostes de millora.

La participació de les entitats va ser
en la planificació prèvia, la difusió i
en el desenvolupament del concert
(materials, barra,...) Destaca la
participació del Casal Lambda, el
Sinver i Lesbianes a Catalunya
(entitat col·laboradora)

Tot i la bona participació de les federacions educatives als
grups de treball, i el seu interès en l'activitat, finalment no
Promocionar el Parc Natural es va tirar endavant. El motiu pel qual no s'ha realitzat
de Collserola com a espai d'ús aquesta línia es troba en la priorització d'altres línies de
per a l'associacionisme juvenil
treball.

Grups
de
Treball
d'Entitats
Educatives,amb la participació de
pràcticament totes les federacions i
amb més d'una desena de
trobades.

Xerrada CJB - Transició Escola- S'uneixen les dues línies i es fa una única acció a l'Escola
del Treball el 6 de febrer, incloses en una setmana
Treball
dedicada exclusivament a aquesta temàtica on hi te
cabuda:
- Taula Rodona d'Experiències Transició Escola - Treball
- Roda de Premsa de re-llançament de la campanya “No
Claudiquis”
-Presentació de la Guia de Treball
“FP,
oportunitat
o -Presentació de la Reedició de la Guia d'Habitatge
precarietat?”

La participació de les entitats en
aquestes línies s'ha vehiculat a
través del Grup de Treball
d'Emancipació, a través del que
s'han elaborat tots els continguts de
la taula rodona, així com el perfil
dels diferents ponents. Les entitats
que han anat venint regularment a
les reunions convocades han estat
les de l'àmbit de sindicals.

Jornades de donació de sang

Resultats ben valorats per part del Banc de Sang i Teixits:
a la donació de sang de maig s'hi van acostar unes 20
persones, de les quals van poder donar sang 15.
D'aquestes,
5
són
donants
nous.
Es valora que per un futur, aquesta acció passarà a formar
part de les activitats de La Fontana i ja no de les línies
pròpies del CJB.
Col·laboració amb el Banc de Sang i Teixits de Catalunya.

Guies d'Habitatge

Les dues guies d'habitatge editades l'any 2010 es
transformen en una sola guia que es reedita aquest 2011,
unint els continguts. La reducció de recursos públics
d'ajut a l'emancipació repercuteix en aquesta reedició,
fent reduir substancialment el contingut de les guies i
reduint-les a una sola.
La presentació de la guia es duu a terme a l'acte de
l'Escola del Treball.

Les entitats sindicals, a través del
Grup de Treball d'Emancipació han
estat qui ha revisat l'actualització
realitzada pel CJB de les guies i
n'han donat el vist-i-plau.

La valoració es duu a terme, sense un procés participatiu
profund però incidint en tots aquells àmbits que s'han
treballat des del CJB en els darrers 4 anys. L'afluència de
de mitjans és positiva i se n'obté una bona repercussió
mediàtica.

Es fa una crida a les entitats per fer
aportacions a la valoració que es fa
des del Secretariat del CJB de
l'aplicació del plajovebcn

Redacció i presentació
l'Informe 2010

Es realitza una campanya de foment del vot jove amb dos
grans pilars:
Lloc web amb informació dels programes centrats en
joventut i amb vídeos dels candidats responent a
preguntes en matèria de joventut.
Debats a les universitats amb els candidats joves a les
eleccions.
La valoració que se'n fa és positiva en quant a continguts,
però amb una participació molt baixa. El lloc web compta
amb un total de 800 visites, els vídeos amb 50 visites el
més visualitzat, i els debats a les universitats no es van
realitzar per manca de públic.
Participen en el Grup de Treball
Campanya de foment del vot Es valora tenir-ho en compte per propers anys, centrant totes les organitzacions juvenils
jove a les eleccions municipals la campanya a nivell 2.0 però amb més sortida.
polítiques.
Es presenta a diversos grups municipals abans de les
Document d'incidència política eleccions, aportant les demandes de l'associacionisme Es duu a terme en el sí del
a les eleccions municipals
juvenil per a la següent legislatura.
Secretariat
S'ha realitzat la valoració. A partir de la formació del nou
consistori, s'ha començat a dissenyar una campanya per
poder consensuar un plec de propostes de cara el nou
Pla Jove. La prioritat és captar les propostes del
Avaluació del Pla Jove 2006- moviment associatiu, però també es podria fer una
2010 i demanda del nou Pla campanya encaminada a obtenir propostes de la joventut
Jove
no associada

Seguiment
d'equipaments

del

Es va realitzar una valoració força exhaustiva al primer
trimestre d'enguany, tot coincidint amb l'equador del
període d'aplicació del Pla i abans que acabés el mandat
de l'antic govern. S'ha de seguir fent seguiment i treballar
amb el nou govern entrant per aconseguir finalitzar en el
període de temps més breu possible totes aquelles
Pla accions que van quedar pendents i procurar que s'acabin
a temps totes les que estan previstes pels propers anys.

Capital Europea de la Joventut

La participació de les entitats hauria
d'haver tingut lloc a partir del
moment en que s'anomenés
Barcelona com a possible finalista.
Es fa un treball conjunt amb la Regidoria de Dones i Pel moment, les propostes per que
Joventut per aportar propostes a la candidatura. Barcelona opti a la capitalitat es
Finalment, Barcelona no és escollida com a finalista.
treballen al Secretariat

Guia de Treball

El contingut de les guies s'ha
realitzat en el si del Grup de Treball
d'Emancipació. Una vegada fet el
disseny de l'índex amb totes les
entitats participants, aquestes van
portar els seus materials amb
contingut suficient per poder fer les
La guia s'ha realitzat amb la participació de les entitats de guies. En base a això, des del CJB
l'àmbit sindical, i ha aglutinat continguts referents a la es va elaborar una proposta de
recerca de feina, la orientació professional i la resolució contingut, que es va acabar de
de dubtes lligats a l'àmbit laboral.
revisar al Grup de Treball.

S'ha rellançat la campanya, amb l'acte realitzat a l'Escola
del Treball, fent públic el posicionament del CJB respecte
Campanya
de
suport
a la situació d'emancipació dels i les joves a l'actualitat. Amb
l'Emancipació de les persones el rellançament de la campanya, s'han editat dues guies: la
joves, “No claudiquis”
de Treball i la reedició d'Habitatge

La participació de les entitats aquí,
s'ha vehiculat a través del Grup de
Treball d'Emancipació on han anat
desenvolupant
els
diferents
materials per la campanya,
especificats més amunt.

Va participar-hi l'entitat sol·licitant.
Es constata la precipitació en la
convocatòria, fet que va dificultar la
L'entitat va quedar satisfeta del taller. Un cop acabades participació d'altres entitats. El
les lliçons teòriques els i les joves van poder posar en taller va comptar amb la
Taller de bicicletes per a esplais pràctica els nous coneixements tot posant a punt la seva participació d'una entitat amb una
i agrupaments
pròpia bicicleta.
vintena de joves.

Manifestar el posicionament El treball en aquesta línia no ha continuat durant aquest
sobre l'ús de l'espai públic i dur 2011, esperant a poder-lo treballar durant el proper
a terme una acció de denúncia procés d'elaboració del Pla d'Adolescència i Joventut

Eix 2: L'associacionisme juvenil com a font d'inclusió social, diversitat i foment de la pau
Amb aquest eix, hem seguit treballant per tal que l'associacionisme juvenil sigui un espai més on la diversitat
hi tingui cabuda i des d'on es pugui treballar per la construcció de la pau en tots els seus sentits, tant a nivell
local com internacional. Per aquest motiu, s'han mantingut les accions destinades a enfortir el paper que
moltes entitats desenvolupen a nivell de cooperació, així com s'ha cregut convenient mantenir la relació que
el Consell de la Joventut de Barcelona té des de fa anys amb Palestina, i concretament amb la ciutat de
Nablus.
El gruix de la feina feta, però, cal emmarcar-la a nivell local, a través d'accions com la formació de gènere per
a les entitats o amb el treball per a la inclusió d'infants i joves nouvinguts a les entitats educatives.
Accions realitzades

Accions

Avaluació

Espais de participació de les
entitats

Suport a l'agermanament entre El projecte d'agermanament entre ambdós consells tira
el CJD7 i el Movimiento Juvenil endavant. Des del CJB se'n fa seguiment i suport tècnic al El CJD7 amb les seves entitats
del Bajo Lempa (MOJUBLE)
llarg de l'any.
membres
Es constata que el projecte no és atractiu per les entitats
membres del Consell, així com per les entitats de Tànger.
Per aquest motiu i per l'elevat pressupost que suposava i
Projecte de Cooperació amb no era fàcil d'assumir, es prioritza abandonar aquesta línia Entitats participants: avalot, ibn
entitats de Tànger
i re-pensar la feina de cooperació del CJB pel proper any. batuta i wafae
No s'ha realitzat cap acció durant l'any per manca de
propostes per part de Nablus. Enguany no ha suposat cap
Agermanament amb el Consell despesa, però l'agermanament es manté, comptant amb
de la Joventut de Nablus
futures col·laboracions
Joventut en Conflicte: l'objecció
de consciència a Israel / el
moviment
de
resistència
noviolenta a Palestina

No es realitza l'acció a nivell intern i es trasllada l'acció
per treballar-la des de la Coordinadora d'Entitats amb
Palestina al Cor, espai de participació sorgit des del CJB i
des d'on es canalitzen les propostes en relació al treball
amb Palestina.

La primera part de la formació ha tingut lloc els dies 19 i
26 d'octubre i 2 de novembre i la sessió de tancament ha
estat el 14 de desembre. En aquests moments les
entitats estan desenvolupant les accions amb les quals
volen incidir entre els seus i les seves membres, ja que la
majoria de projectes plantejats són a llarg termini.
L'interès de les entitats i les persones assistents és molt
positiu, amb grans perspectives de canvi a les seves
associacions, tan a nivell cultural, com polític i estructural.
L'Ass. Candela valora que les sessions han estat més
fluïdes que en l'anterior edició, tan per part de les
talleristes com per part de les entitats, més potents i
participatives. Comenten que estaria bé fixar les tutories
Formació de gènere per a prèviament, però destaquen que aquest any les entitats
entitats juvenils
han aprofitat més el seguiment per mail.
Cicle “Parlem de sexes”

El 20 de Juny el CJB organitza una xerrada anomenada
“Parlem de sexes: quant dura el desig?”, que compta amb
la presència de Sylvia de Béjar, escriptora i sexòloga.
Compta amb la presència d'unes 25 persones, que
mostren un gran interès sobre la temàtica, amb una

La formació compta amb la
dinamització
de
l'Associació
Candela i compta amb la
participació
de:
Escoltes
Catalans
-Associació Centre d'Esplai S.C.V.
El
Clot
(ESPLAC)
INCA
Catalunya
JERC
El total de persones que hi
participen com a membres dels
equips impulsors és de 12.

àmplia participació durant tot l'acte.

Dia de la Diversitat
Cafè&Concerts
Humans

Dia del Migrant

dels

Es celebra el dilluns 7 de novembre a La Fontana, acollint
en total uns 800 joves en la franja de 11 a 17 anys.
Enguany es redueix la jornada a només dos torns de matí,
eliminant el de tarda que en anys anteriors havia estat
complicat d'omplir amb estudiants de secundària.
El taller de Tastets de la Mediterrània arriba a uns/es 120
joves, que participen gratament en el desenvolupament
de tot el taller. Per l'espai de la fira mostral hi passen
uns/es 800 joves, que proven els diferents videojocs en 4
PCs dels quals disposàvem durant tot el matí.

Participació del CJB al Dia de la
Diversitat conjuntament amb Acció
Escolta
de
Catalunya.
Desenvolupem el taller de Tastets
de la Mediterrània i a l'espai de fira
d'entitats treballem amb els
videojocs d'Acció Escolta per a
prevenir les violències en tots els
seus àmbits.

Drets La Regidoria de Dona i Drets Civils decideix no
organitzar una nova edició d'aquest esdeveniment.

L'afluència de públic a l'estand és constant, tot i comptar
amb una jornada més aviat grisa. Hi ha un major contacte
amb altres entitats del CMI respecte a anys anteriors i
aprofitem per a fer difusió de la xerrada de dret a vot de
les persones nouvingudes.

Entitats del CJB de tots els àmbits
porten materials per a poder-los
exposar al estand que el CJB tenia a
la mostra d'entitats: educatives
(Escoltes
Catalans,
Minyons
Escoltes i Guies, ESPLAC, Acció
Escolta de Catalunya), polítiques
(CJC), socials (Coordinadora GaiLesbiana), prestadores (Diomira) o
culturals o d'intercanvi (Nexes)

Guies sobre prevenció de la violència de gènere,
desenvolupades per l'Associació Candela i que en aquests
moments es troben en procés de disseny. Es preveu
tenir-les enllestides a principis de desembre per tal de
Guies de gènere per a nois i poder-les tractar amb les entitats presents a la formació
noies
de gènere.
Es van realitzar sessions als districtes de Sants, Sant
Andreu, Horta Guinardó, Nou Barris i l'Eixample.
Malauradament no vam tenir gaire temps per poder
trobar dates i més voluntaris/es per arribar a més
districtes. Les sessions, en general, van anar força bé, ja
que es va aconseguir crear interès a les famílies, però no
Sessions sobre associacionisme es podrà veure el resultat o l'impacte fins ben entrat el
a “a l'estiu, Barcelona t'acull”
curs.

Van participar membres de l'AE
Skues, de Sants. Un membre de
Minyons Escoltes del barri de Sant
Andreu. Van participar un membre
de l'AE Mafeking, d'Horta i
persones del CJD7. Finalment
també vam tenir la participació
d'una ex membre de la CIJE.(Entre
altres entitats juvenils).

De moment el projecte es troba en fase de realització.
Tot i així, el projecte ja ha estat dissenyat i s'està
començant a implementar. Els coordinadors territorials
del projecte d'acompanyament al reagrupament familiar
estan començant a cercar famílies que ja han estat
derivades cap a certes entitats de base. Es valora molt
positivament la gran participació de les entitats de base,
fet que demostra que la demanda era del seu interès.
Fomentar
la
participació Caldrà seguir treballant la coordinació entre tots els
d'infants i joves nouvinguts/des agents i treballar el protocol d'actuació a fi de tenir
a entitats d'associacionisme controlats tots els moviments que s'estiguin duent a
educatiu
terme dintre del marc d'aquest projecte.

Les federacions que han participat
activament són: Acció Escolta,
Esplac, Escoltes Catalans, Minyons
Escoltes, MCEC i Federació
Catalana de l'Esplai. D'altra banda,
també estan prenent part del
projecte més d'una vintena de caus
i esplais.

Posicionament elaborat i emès el 25 de novembre.
Posicionament al voltant del 25 Difusió d'algunes activitats elaborades per la Plataforma
de novembre
Unitària contra les Violències de Gènere.

En general es va valorar molt positivament tot el cicle,
sobretot el nou espai (La Fontana). El nombre d'assistents
va ser força elevat en totes les sessions i el que s'hauria
de millorar és, d'una banda, començar a preparar el cicle
amb més antelació per aconseguir que hi participin més
Cicle
de
cinema
sobre entitats, i d'altra banda, els espais de debat sovint es
mobilitzacions de la societat veuen perjudicats per l'hora en que acaben els
civil
documentals.

Enguany van participar les següents
entitats: Plataforma aturem la
Guerra, Joves de Moviment per la
Pau, Sodepau i en l'última projecció
realitzada pel CJB sobre el 15M,
durant el debat i projecció, també
vam comptar amb la participació
de
membres
de
diferents
assemblees del propi moviment.

Eix 3: Participació i educació en valors entre els adolescents
A través de tots els projectes i campanyes que el CJB ha dut a terme als instituts, com el “Visc, Convisc,
Participo!”, l'Espai de Participació a Secundària (EPS!), o la formació de consellers i conselleres escolars, s'ha
seguit aportant als espais d'educació formal el treball que es duu a terme des del món associatiu juvenil, amb
la participació com a eix fonamental. A més a més, s'ha consolidat la coordinació amb els Punts JIP, a través
dels quals hem pogut aportar als centres d'educació secundària tots els continguts que hem anat treballant,
en forma de guies i altres recursos educatius.
Accions realitzades

Accions

Avaluació

Espais de participació de les
entitats

Coordinar
els
diferents
projectes que es fan als Es posposa per l'any següent, aglutinant tots els projectes
instituts des del CJB i les que es duen a terme des del CJB al web “dissenya el teu
entitats membres
IES”

Formació
Escolars

de

Prèviament a la formació es va estar fent una campanya
perquè l'alumnat de diferents centres de secundària es
motivés a presentar-se a les eleccions al Consell Escolar.
Molt positivament es valora l'èxit que va tenir en aquells
instituts on hi ha punt JIP. Els resultats d'aquesta campanya
es visualitzava en el bloc que es va habilitar de nou:
dissenyaelteuies.blogspot.com , on s'anaven penjant totes
les accions que s'anaven realitzant als diferents districtes.
La jornada de formació va comptar amb una vuitantena
d'assistents que es va realitzar el 16 de març a La Fontana.
La valoració per part de les entitats va ser molt bona, ja
que van poder estar un matí compartint dinàmiques de
participació amb l'alumnat de secundària, alhora que es va
poder establir un espai perquè s'organitzessin entre ells
Consellers/es editant un perfil de facebook propi, per exemple, o
intercanviant experiències dels respectius centres.

Les entitats van participar en
l'elaboració i execució dels tallers
de la jornada de formació,
activament a través del Grup de
Treball d'Estudiants i Participació
que
s'ha
anat
convocant
regularment.

Mantenir el contacte amb els A través de les xarxes socials s'ha mantingut el contacte
consellers/es
escolars
una informal, essent difícil la coordinació d'altres espais
vegada passada la formació
disponibles per mantenir el contacte.

Visc, Convisc... Participo!

En total hi estan participant més de
quaranta
dinamitzadors
i
Els resultats no podran ser avaluats fins al mes de març, dinamitzadores de més d'una
un cop ja hagin finalitzat totes les sessions del projecte.
vintena d'entitats.

Espai de trobada d'alumnes de diferents instituts per
tractar com fomentar la participació al seu centre, i donar
recursos a joves impulsors d'iniciatives als seus centres,
associacions d'alumnes i consellers i conselleres escolars.
EPS – Espai de Participació a Tindrà lloc durant el mes de febrer als districtes de Les
Secundària
Corts i Horta.
Campanya contra el bullying Es posposa per un futur al no disposar encara de l'estudi
homòfob
de bullying definitiu.

Les entitats estudiantils i les
plataformes d'Horta i Les Corts,
han participat en l'elaboració del
contingut de les jornades i del Joc
de Rol sobre participació que
quedarà com a recurs. El grup de
treball s'ha anat reunint al llarg de
l'any amb una periodicitat mensual,
fent treball entre trobada i trobada.

Utilitzar les eines i recursos
que ofereixen els Punts JIP per
a la promoció de les activitats
de les entitats, el CJB, CRAJ i
les plataformes territorials

La coordinació es valora positivament ja que amb ella
s'han pogut elaborar accions molt més completes des del
CJB, o el servei de punts JIP ha pogut entrar en algun
institut. Les accions realitzades amb èxit han estat en els
marcs de la campanya de participació a les eleccions del
Consell Escolar, d'informació a la xarxa de punts JIP sobre
diferents aspectes associatius, sobre la implantació dels
punts JIP als diferents instituts de la ciutat. .
Aquest 2011
s'han realitzat les
guies
- Reedició de la guia de Sexualitat ja existent
- Ansietat i Estrés
- Tatuatges i pírcings

Guies de Salut

Actualment es troben en procés d'edició.

de:
A la revisió de la guia de sexualitat
en GT de Salut hi participen SEER i
Sinver. La guia d'ansietat i estrés ha
estat elaborada per SEER.

Eix 4: Reconeixement i visualització del CJB, les associacions juvenils i la seva tasca
Un dels eixos fonamentals pels quals ha seguit treballant el CJB, és el de fer més visible el moviment
associatiu juvenil, reconeixent, també, la importància de la seva tasca. S'ha seguit treballant amb força per
trobar més espais als mitjans de comunicació, on la veu dels i les joves que conformen el moviment
associatiu s'obrís pas davant dels missatges, moltes vegades negatius, que s'acostumen a oferir de la gent
jove.
Enguany ha seguit tenint molta importància tota la feina entorn el reclam que les entitats d'associacionisme
educatiu mantenen des de fa anys: més reconeixement, més finançament i més espais per poder dur a terme
la seva tasca. La interlocució que s'està fent amb la Regidoria d'Adolescència i Joventut respecte aquest tema
s'ha consolidat i es mantindrà durant el proper any.
Accions realitzades

Accions

Avaluació

Espais de participació de les
entitats

Premi Art-icipa't

S'atura la realització del concurs, ja que el conveni de
l'ICUB amb el qual es subvencionava el projecte no tira
endavant.

Treballar pel reconeixement de
l'associacionisme educatiu i per
que
les
entitats
puguin
desenvolupar la seva tasca en
espais dignes

Després de molts mesos treballant amb el tema, es va
elaborar un manifest que ja ha rebut el suport de més de
500 persones i entitats, es va realitzar un debat previ a
les eleccions municipals amb un representant dels
diferents partits polítics que es presentaven per a poder
abordar la temàtica i també s'ha realitzat una reunió amb
la nova Regidoria sorgida després de les eleccions.
D'aquesta reunió s'ha acordat fer un seguiment de com
avancen les polítiques municipals en aquesta matèria un
cop cada sis mesos.

Participació al Consell de
Redacció
de
la
Revista
Educació i Redacció d'un
monogràfic
sobre
Associacionisme Educatiu

S'ha participat al Consell de Redacció de la revista, on es
va proposar la realització del monogràfic i va tirar
endavant. La bona rebuda de la publicació va portar a la
realització d'una presentació el 29 de setembre, amb una
gran afluència de públic.
Grup de Treball d'Educatives

Premis BCJ

El 16 de desembre es va dur a terme l'entrega dels
Premis BCJ que convoca anualment el CJB per a
projectes d'entitats que fomentin la promoció de la Salut,
la Participació i la Cooperació. L'acte va tenir lloc al CAT,
i va comptar amb concerts dels guanyadors del concurs
de bandes novells, Brot.

S'ha tancat la web www.trobalatevaentitat.cat i s'ha
realitzat una exposició + photocall amb joves a l'estació
dels FGC a Provença. Estem tancant els materials de la
Fase de difusió de la campanya campanya per a poder-los fer arribar en diferents punts
de
Foment
de estratègics per a arribar a públic jove no associat de la
l'Associacionisme
ciutat.
Iniciar la demanda d'un espai
de les entitats juvenils per les
festes de la Mercè 2012 i
l'organització de la gimcana de
TMB del 2012

Es va iniciar el contacte, però davant la caiguda del
conveni amb l'ICUB la relació amb aquest s'ha centrat en
aquesta problemàtica. En un futur es reprendrà la
demanda.

Las participació de les entitats ha
estat força bona i nombrosa.
Podríem dir que han participat
pràcticament totes les entitats,
totes en diferent grau, i que la
periodicitat de reunions realitzades
és força alta. (mínim una cada mes).

Durant tot l'any, hem aprofitat els més de 2200 amics del
perfil del Consell a Facebook i els prop de 800 seguidors
a Twitter per fer difusió de les propostes de més qualitat
de les entitats membres i de les seves entitats de base.
Actualment estem planificant una estratègia 2.0 per a
coordinar-nos amb les xarxes socials del CRAJ.
-Hem convocat a les persones responsables de
comunicació de les entitats membres a un Grup de
Treball de comunicació per tal d'extreure necessitats,
propostes i demandes de què pot fer el CJB per a
contribuir a la visibilitat de l'associacionisme juvenil de la
ciutat. L'objectiu és que aquest nou GT es reuneixi
anualment per marcar què ha de fer el Consell per a fer
més visibles les associacions juvenils de la ciutat i la seva
tasca entre els i les joves de la ciutat.
-Hem elaborat una trentena de notes de premsa sobre
activitats i posicionaments del Consell que ens han
generat més d'un centenar d'impactes en mitjans de
comunicació.
-Hem continuat la col·laboració amb el programa Tots X
Tots de COM Ràdio, a través del qual fins al juliol s'ha
entrevistat a una entitat membre. A oartir del setembre,
la col·laboració s'ha reconvertit en una tertúlia de joves
associats/des en entitats membres del CJB.
-Hem continuat la col·laboració amb el 20 minutos
(columnes d'opinió periòdiques del president del CJB) i
Potenciar la visibilitat de amb el Papers de Joventut (Bones pràctiques d'entitats
l'associacionisme juvenil de membres sobre el tema del monogràfic de cada número)
Barcelona i una percepció
social positiva de la gent jove -Hem realitzat el contingut d'un butlletí 901 sobre difusió
de la ciutat
externa que es va editar el passat mes de setembre.

Millora
dels
canals
de
comunicació interna del CJB
per a facilitar la participació i
potenciar el sentiment de
pertinença de les entitats
membres al CJB

Hem renovat el disseny i repensat els continguts de la
nova tramesa electrònica interna que actualment s'envia
a més de 350 adreces d'e les entitats membres i de les
seves persones referents. Hem informat dels diferents
recursos que ofereix el CRAJ i de l'activitat que es genera
a La Fontana a través de la tramesa electrònica.
Hem fet servir regularment les xarxes socials del CJB per
explicar l'acció del secretariat i el dia a dia del Consell.

Hem arribat a un acord amb l'empresa editora de la
publicació universitària gratuïta Hiperbòlic per tal de tenir
una pàgina sobre associacionisme jove a BCN en
cadascun dels números de la revista durant aquest curs.
De moment n'han aparegut 3 que han estat maquetats
d'una manera que no ens han deixat gaire satisfets. El
tercer, en canvi, ja ha respost a les nostres expectatives,
oferint una informació clara i interessant sobre entitats
joves de BCN.
Hem gestionat els continguts d'una edició del Diari Amic
del 20 minutos, dedicada als i a les joves de BCN que
s'associen i s'impliquen. El 20 Minutos ens va cedir 4
Estudiar la possibilitat d'editar pàgines per explicar les diferents opcions d'entitats joves
una publicació periòdica que que existeixen a BCN. Aquest Diari Amic sobre entitats
pugui arribar als i a les joves de joves es va encartar amb el 20 Minutos el passat 18 de
la ciutat
gener.
Celebració de la festa Ni-Ni
Concurs de Bandes Novells

Es decideix anul·lar la festa definitivament per motius
econòmics i adeqüació a la situació actual.
Els participants que han tocat amb les 37 bandes És un projecte que compta amb la
comptem que són uns 140, mentre que els assistents als participació de varis equipaments
diferents concerts de la fase prèvia s'eleven a uns 400. El de la ciutat, no tan d'entitats.
divendres 25 de novembre es va realitzar la final dels
petits a La Bàscula, en la que van resultar guanyadors Fish
Sounds i el dissabte 3 de desembre es va fer la dels grans
a La Fontana, en la que van guanyar Cálido Home. De

cara a futures edicions s'ha de replantejar calendari i
edats/categories dels participants.

Promoció
Popular

de

la

Davant la caiguda del conveni amb l'ICUB s'atura la
realització d'aquesta línia, que tenia sentit amb la seva
col·laboració. Es prioritza reprendre-la de cara a l'any
Cultura següent, independentment de la relació amb l'Institut de
Cultura.

Eix 5: Gestió i Organització Interna del CJB i les associacions juvenils
Després d'un any amb dificultats i novetats pel que fa a la gestió associativa, a l'inici del 2011 es va considerar
obrir un nou eix de treball al CJB. Aquest, de millora dels processos de gestió i organització interna, han
servit per sistematitzar certs processos que es duen a terme any rere any al consell, i per començar a pensar
en com fer-ne un recurs útil per a la resta de moviment associatiu juvenil.
Accions realitzades

Accions

Avaluació

Espais de participació de les
entitats

La CCF va proposar a l'Assemblea
Revisió
i
Redacció
del S'han planificat els continguts i ja s'ha elaborat el nou un nou sistema de quotes: incloentReglament de Règim Intern
model de quotes. En els propers mesos es redactaran hi l'IVA i amb una pujada a dos anys
els reglaments d'assemblees i secretariat.
vista..
Nova base de dades del CJB

S'ha dissenyat l'estructura de la base de dades. Ens
trobem en una segona fase de programació de l'eina.

S'ha creat l'estructura de continguts del protocol i s'ha
Redacció
del
Protocol començat a recopilar informació respecte als punts
d'administració associativa i fer- marcats com a prioritaris (protocols d'equip tècnic i
ne un recurs del CRAJ
secretariat).
Millora de les eines de gestió del
CJB i fer que els recursos creats
siguin extensibles a totes les
entitats

S'han actualitzat els documents institucionals registrats a
la Carpeta electrònica de l'Ajuntament. El Certificat
Digital es tramitarà un cop celebrada l'Assemblea amb el
Certificat de Nova Junta del CJB.

S'ha organitzat una part de l'arxiu històric i el fons
bibliogràfic. Malgrat que, per falta de recursos tècnics,
no s'ha pogut fer un inventari complert ni una migració
cap a la base de dades. Caldrà trobar fórmules per
Inventari
dels
recursos, destinar recursos humans a aquesta tasca sense
materials i fons històric del CJB prejudici del funcionament ordinari del CJB
Cinc
entitats
van
participar
activament al Grup de Treball de
Reforma d'Estatuts. Durant la
discussió del redactat definitiu a
Reforma dels Estatuts del CJB i
l'Assemblea, diverses entitats van
desenvolupament dels canvis
fer aportacions que van ser
aplicats
Els estatuts es van aprovar per unanimitat a l'Assemblea. recollides.

ESPAIS DE PARTICIPACIÓ I INTERLOCUCIÓ
A banda de projectes de coordinació associativa, una de les funcions del CJB és la de representació i
interlocució política, que es duu a terme en departaments de l'administració, consells municipals, a diverses
plataformes sectorials i coordinadores d'entitats.
Aquests són els principals espais on el Consell de la Joventut de Barcelona ha exercit aquest rol durant l'any
2011:
ESPAIS DE PARTICIPACIÓ 2011
Direcció d'Acció Social

Seguiment del projecte d'inclusió d'infants i joves nouvinguts a esplais
i agrupaments

Institut Municipal d'Educació de Barcelona

Codefinició i execució de la Campanya de Consells Escolars.
Coordinació per a la realització de l'Audiència Pública dels nois i
noies.
Seguiment del conveni

Comissionat d'Alcaldia per a la Participació
Ciutadana

Seguiment del conveni

Regidoria d'Adolescència i Joventut

Incidència i coordinació en relació a la demanda de més
reconeixement, més finançament i més espais de les entitats
educatives
Seguiment de les relacions entre el CJB i l'Ajuntament de Barcelona

Regidoria d'Habitatge

Seguiment del conveni

Àrea de Prevenció, Seguretat i Mobilitat

Seguiment del conveni

Comissionat d'Alcaldia per a la Cooperació, la
Solidaritat i la Pau

Seguiment del conveni

Regidoria de Dones i Drets Civils

Seguiment del Conveni

Delegació de Salut

Seguiment del Conveni

Direcció de Joventut

Codefinició i execució de la Campanya de Consells Escolars.
Coordinació i incidència sobre els Punts JIP.
Coordinació del CRAJ
Seguiment del conveni

Agència de Salut Pública de Barcelona

Tancament del projecte de Salut Emocional

Programa de Reagrupament Familiar

Seguiment del projecte d'inclusió d'infants i joves nouvinguts a esplais
i agrupaments

Consell de Dones de Barcelona

Participació a la comissió permanent i a les sessions plenàries

Consell de l'Habitatge Social de Barcelona

Permanent del Consell

Consell Municipal de Medi Ambient i Sostenibilitat

Participació als plenaris

Consell Municipal de Gais i Lesbianes i Homes i
Dones Transsexuals

Participació als plenaris

Consell Municipal d'Immigració

Participació a la comissió permanent i a les sessions plenàries
Trobada d'Entitats del Consell Municipal d'Immigració

Consell Municipal d'Associacions de Barcelona

Participació als plenaris i membres de la permanent

Consell de Ciutat

Vice-Presidència del Consell de Ciutat.
Comissió del PAM
Participació als plenaris i permanents

Consell Escolar Municipal

Codefinició i execució de la Campanya de Consells Escolars.
Preparació de la Formació de Consellers/es Escolars
Membres de la comissió permanent, de la comissió de participació i
presidents de la subcomissió de l'alumnat.

Projecte Educatiu de Ciutat

Membres de la Comissió Delegada del PEC i de la preparació de les
jornades del PEC

Xarxa Bcn Antirumors

Presència, participació i/o col·laboració en els GT i accions de la
Xarxa

Comissió Tècnica de l'Espai Jove La Fontana

Membres de la Comissió i Participació a les reunions mensuals sobre
la gestió de La Fontana

Districtes

Coneixement dels requisits per fer ús de l'espai públic.
Seguiment del compliment del Pla d'Equipaments Juvenils.
Seguiment respecte la gestió de La Fontana amb el Districte de
Gràcia

Consell Nacional de la Joventut de Catalunya

Coordinació associativa
Xarxa de Consells Locals

Coordinadora d'Entitats amb Palestina al Cor

Participació i seguiment dels projectes realitzats

Fòrum Social Català

Participació en l'organització

Plataforma d'Entitats de Gestió Ciutadana

Membres de la plataforma i seguiment de les accions

Consell d'Associacions de Barcelona

Membres de la Junta

Codi Ètic de les Associacions

Signants del Codi Ètic i seguiment dels projectes

Unitat contra el Feixisme i el Racisme

Membres de la plataforma

Plataforma Prou Retallades

Membres de la Plataforma

