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Estrenem el 2012 i... No Claudiquem!

Hem començat el 2012 rellançant la campanya “No Claudiquis! Troba la clau per emancipar-te”, engegada
farà prop de dos anys. I és que seguim sense voler claudicar: els i les joves ho tenim complicat per
emancipar-nos, però seguim tenint l'energia que ens fa cridar “No Claudiquem!”, perquè tenim un món per
davant: una ciutat que podem construir a la nostra mida amb el nou Pla Jove que regirà les polítiques
d'adolescència i joventut, un ventall associatiu immens a partir del qual articular les nostres inquietuds,
propostes per un món millor i treballar per una plena ciutadania, mil i un projectes que ens engresquen a
destinar-hi temps, il·lusió i suor...
Teniu a mans el document que pretén aglutinar totes aquelles accions que des del Consell de la Joventut de
Barcelona emprendrem aquest 2012, i que dividim en cinc grans eixos:
El treball per un model de ciutat més sostenible ecològica, econòmica i humanament,
l'associacionisme juvenil com a fons d'inclusió social, diversitat i foment de la pau,
la participació i educació en valors entre els adolescents,
el reconeixement i visualització de les associacions juvenils, el CJB i la seva tasca, i
la gestió i organització interna del CJB i les associacions juvenils.
Us animem a participar en totes elles i poder-les fer realitat!
Secretariat del Consell de la Joventut de Barcelona
7 de febrer del 2012

Eix 1: Model de ciutat més sostenible ecològica, econòmica i humanament
Un any més, seguim treballant per una ciutat més sostenible en tots els seus sentits. I aquest any, tenim una
gran oportunitat per fer-ho: l'elaboració del Pla Jove que marcarà les polítiques de joventut a la ciutat pels
propers 4 anys. La tasca de decidir la ciutat que volem, anirà acompanyada del seguiment que es va fent any
rere any sobre el Pla d'Equipaments Juvenils de Barcelona, del foment d'una mobilitat sostenible, i del treball
entorn l'Espai Públic que també hem anat elaborant en els darrers anys.
Hem de destacar, també, la força que seguirà tenint la campanya engegada fa un parell d'anys “No
Claudiquis! Troba la Clau per Emancipar-te”: seguirem estant alerta sobre la situació dels i les joves de la
ciutat pel que fa a la seva emancipació, i enguany ens centrarem en la formació professional i en la situació de
les persones joves becàries, sense oblidar la difusió de la campanya en tots els seus sentits: el laboral i el
d'habitatge.
A continuació, descrivim totes les accions que tindran cabuda en aquest primer eix:
Acció

Resum de l'acció

Espais part.
entitats

Suport al projecte del BACC i La Fontana que ofereix un servei
de préstec de bicicletes trimestral o semestral a joves de la
Foment de la mobilitat sostenible als ciutat. Difusió del projecte, foment de la mobilitat sostenible i
espais per a joves
organització d'un acte relacionat amb aquest àmbit.
GT Sostenibilitat
Setmana per la Diversitat Sexual

Conjunt d'actes al voltant del 17 de maig, Dia Internacional de GT LGBT
lluita contra la homofòbia i la transfòbia.

A partir del coneixement sobre el treball que fan les entitats
Diagnosi sobre el treball entorn la entorn la bisexualitat, es plantejarà l'opció de realitzar una acció
bisexualitat que es duu a terme entre coordinada en relació a aquest tema a finals d'aquest any o
les entitats
durant el següent.
GT LGBT
Continuar treballant el tema de la FP a partir del contacte
establert amb l'Escola del Treball de cara a poder continuar amb
el treball i col·laboració iniciades amb motiu de l'acte de
presentació de la campanya d'aquest any.
GT Emancipació

Formació Professional
Les condicions laborals
persones joves becàries

de

Treball entorn a les condicions dels becaris a dia d'avui.
les Proposta de fer una guia seguint la línia de les d'habitatge i món
laboral, i emmarcar-ho dins la campanya “no claudiquis!”
GT Emancipació

Elaboració del Pla Jove

Aquest 2012 s'elaborarà el Pla Director per a les Polítiques
d'Adolescència i Joventut a Barcelona. El CJB realitzarà un pla - Grups de Treball
de participació que tingui en compte les demandes i propostes - Trobades
de les entitats membres, així com de les entitats de districte.
territorials

Seguiment del Pla d'equipaments

Fer un seguiment de les actuacions que enguany estan previstes
pel Pla d'Equipaments Juvenils de Barcelona i de les que van
quedar pendents d'execució d'anys anteriors.

Mantenir actualitzada la web i anar-hi sumant aquella
informació que es generi a partir de la feina relacionada amb
becaris i de la recerca de dades entorn al retrocés en temes
d'emancipació que pot haver provocat la retirada d'ajudes. En
Campanya de suport a l'Emancipació aquest sentit es planteja una possible acció reivindicativa al
de les persones joves, “No claudiquis” respecte.
GT Emancipació
Taller de reparació de bicicletes per a esplais i agrupaments, -GT
Educatives
Taller de bicicletes per a esplais i destinat a preparar les rutes i activitats d'estiu. Enguany es -Acció
taller
agrupaments
donarà més força a la difusió de l'activitat.
bicicletes

Campanya de Prevenció de VIH i ETS

Campanya (actes i/o materials) per a la prevenció del VIH i ETS,
fent especial èmfasi a joves d'entre 15 a 25 anys. S'inclou la
campanya de distribució de preservatius.
GT LGBT

Manifestar el posicionament sobre l'ús Seguiment de les polítiques i ordenances que regulen l'ús de
de l'espai públic
l'espai públic i generar el debat en el sí del CJB.
GT Espai Públic

Eix 2: L'associacionisme juvenil com a font d'inclusió social, diversitat i foment de la pau
Estem convençuts i convençudes que l'associacionisme juvenil és un espai inclusiu i un actor important en la
construcció de pau des de totes les seves perspectives. L'activitat més important d'aquest eix, té a veure
amb el projecte d'inclusió d'infants i joves nouvinguts/des a la ciutat a entitats educatives. Un repte de les
associacions, que poc a poc va prenent forma i fent-se realitat. Engegat l'any passat, el projecte es va
estenent a diversos districtes de la ciutat, i el repte pel 2012 és la seva consolidació com a eina important de
foment de la inclusió. En aquesta línia, i no només a través de les entitats educatives, seguirem treballant per
incloure la perspectiva de gènere a les associacions juvenils, i iniciarem una nova línia lligada a l'eradicació de
la xenofòbia.
A més a més, seguirem mantenint l'agermanament que tenim amb el Consell de la Joventut de Nablus, a
Palestina, amb la intenció de poder aportar a nivell local, tot allò que se'n desprengui. En la mateixa línia, es
seguirà apostant per l'agermanament entre el Consell de la Joventut d'Horta-Guinardó amb el Bajo Lempa, al
Salvador.
El conjunt d'accions, són les següents:
Acció

Resum de l'acció

Espais particip.
entitats

Suport a l'agermanament entre el Donar suport tècnic i econòmic al CJD7 per a l'execució
CJD7 i l'ACUDESBAL (Salvador)
d'activitats en el seu projecte d'agermanament.
CJD7 i entitats
Seguiment del projecte d'Agermanament amb el Consell de la
Agermanament amb el Consell de la Joventut de Nablus. Actualment, el projecte està a l'espera que
Joventut de Nablus
sorgeixin propostes de col·laboració per part de Nablus
GT Cooperació
Establiment del marc de relacions
externes del CJB a nivell de
cooperació i intercanvi d'experiències
amb altres consells locals nacionals o
internacionals

Fruit de les reiterades propostes que arriben al CJB a nivell
d'intercanvi d'experiències, recursos i al fi i al cap, de
cooperació des de diversos consells locals de joventut d'arreu
del món, es decideix obrir aquesta línia d'acció que aglutini tota
la tasca de relacions externes i internacionalització del CJB tant
a nivell europeu com amb països del sud
GT Cooperació

Considerant que la plataforma d'entitats va néixer de l'impuls
donat pel CJB ara farà 5 anys, es seguirà participant i formant
part activa dels projectes que es duen a terme. Es promourà la
Suport i seguiment de les accions participació d'entitats juvenils a la plataforma i s'hi inclouran Coordinadora
sorgides des de “Amb Palestina al totes aquelles accions sorgides des del CJB en relació a la d'Entitats
Amb
Cor”
temàtica palestina
Palestina al Cor
Reunions
de
Nova edició de formació per a entitats juvenils, desenvolupant seguiment i suport
Formació de gènere per a entitats la perspectiva de gènere en algun projecte o acció que tingui amb les entitats
juvenils
una incidència clara en el dia a dia de la entitat
participants.

Debats “Parlem de sexes”

Espai de debats amb el que posem sobre la taula la relació entre
sexes i les discriminacions de gènere que tenen lloc en el nostre
dia a dia. En aquest cas, s'organitzarà un debat al voltant de les
mesures que el Pla Jove ha de contemplar en l'àmbit de Dona Espais de treball
Jove
del Pla Jove

Dia de la Diversitat

Col·laboració en les
Jornada organitzada per la Regidoria de Dona i Drets Civils que activitats que hi
fomenta el respecte a la diversitat. Es realitza normalment a desenvolupa
el
principis de novembre.
CJB.

Trobada
d'Entitats
del
Municipal d'Immigració

Jornada organitzada des del Consell Municipal d'Immigració on Aportació
de
Consell el CJB hi té un estand. Espai de relació amb entitats de materials per a
persones nouvingudes. Data prevista a finals d'octubre.
l'estand.

Eradiquem la xenofòbia

La línia concreta d'acció encara no està definida, però fruit dels
contactes establerts durant el 2011 entorn l'acció del dret a vot
de les persones nouvingudes, es debatran les possibles accions a
emprendre.

Presentació i/o difusió de les guies de Difusió i, si s'escau, presentació de les guies de gènere
gènere per a nois i noies
elaborades el 2011.
Donar a conèixer la tasca que realitzen les entitats juvenils, en
especial les entitats d'educació en el lleure, en el sí de les
sessions del programa “A l'estiu, Barcelona t'acull” que realitza
el programa d'acompanyament al reagrupament familiar de GT
Educatives
Sessions sobre associacionisme a “a l'Ajuntament de Barcelona i on hi participen famílies recent Plataformes
l'estiu, Barcelona t'acull”
arribades fruit de processos de reagrupament familiar.
territorials
Establir mecanismes de coordinació entre els esplais i els
agrupaments, els coordinadors territorials del projecte
d'acompanyament al regrupament familiar i el CJB a fi de
vincular infants i joves nouvinguts a les entitats d'educació en el
lleure.
Fer especial èmfasi en la importància del reconeixement
Fomentar la participació d'infants i d'aquesta tasca per part de l'administració i el reclam de beques GT
Educatives
joves nouvinguts/des a entitats pels infants i joves que s'incorporen al projecte i que les famílies Plataformes
d'associacionisme educatiu
no poden assumir el cost.
territorials
Cicle de cinema a la fresca durant els mesos de juny i juliol on
Cicle de cinema sobre mobilitzacions cada setmana es projectaran documentals sobre experiències
de la societat civil
de mobilitzacions de la societat civil arreu del món
GT Cicle de cinema

Eix 3: Participació i educació en valors entre els adolescents
Enguany seguirem treballant de valent per tal d'acostar els valors que es desprenen de la participació als
centres de secundària. Ho seguirem fent a través de projectes com el “Visc, Convisc, Participo!” o l'EPS,
Espai de Participació a Secundària. A més a més, es seguirà elaborant la campanya de foment de la
participació a les eleccions dels consellers/es escolars, i es participarà a l'Audiència Pública dels nois i noies de
Barcelona, per tal d'aportar l'experiència de participació i associacionisme a la ciutat.
La coordinació en aquest nivell es seguirà mantenint, tant a nivell intern i de les entitats membres, aglutinant
en un sol web totes aquelles accions que es duen a terme als instituts, com a nivell extern, establint una
relació directa amb els punts JIP.
Les accions concretes, són les següents:

Acció
Campanya
de Foment
de
Participació a les eleccions
Consellers/es Escolars

Resum de l'acció

Espais particip.
entitats

la
de Elaboració de la campanya de foment de participació de cara a GT d'Estudiants i
les eleccions de Consellers/es Escolars.
Participació

Visc, Convisc... Participo!

Es manté el projecte als instituts, amb l'intenció de continuar
amb el mateix nombre de centres implicats i amb la vinculació
dels dinamitzadors amb el territori de l'institut on desenvolupa
l'activitat. Enguany el projecte té l'afegit de comptar amb la
participació del GT d'entitats educatives per tirar endavant
noves propostes de millora.
GT Educatives

Prevenció del Bullying LGBTfòbic

Campanya (formacions, actes, etc) amb la qual entrar als espais
d'educació formal per a fomentar el respecte cap a la diversitat
sexual i prevenir l'assetjament escolar per motius d'orientació
i/o identitat sexual.
GT LGBT

Coordinació amb els .JIP

Traspàs d'informació entre tots els agents juvenils que
intervenen en un institut: punts JIP, entitats a títol individual, GT d'Estudiants i
activitats, guies o publicacions que publiqui el CJB...
Participació
Elaboració d'un web que esdevingui referència de l'activitat dels
IES
al
CJB.
Volcar tots els recursos elaborats fins al moment pel CJB,
informació de l'activitat que es vagi duent a terme als IES...

Web – dissenyaelteuies

Elaborar amb les entitats quin contingut de més hi ha d'haver i
quines funcions pot tenir.

Durant el 2011 es va elaborar un joc de rol per tal de
dinamitzar les jornades que s'organitzen cada dos anys des del
Grup de Treball d'Estudiants i Participació i que giren entorn la
participació dels i les joves als seus centres d'estudi i al seu
entorn
proper.
Difusió del joc: EPS – Que no ens Ja editat el material, s'aprofitarà per fer-ne difusió entre altres GT d'Estudiants i
retallin la participació
instituts.
Participació

Es participarà a la segona trobada intercentre, dinamitzant-la
des del CJB. Aquesta trobada gira entorn la participació i
associacionisme a la ciutat, i des del CJB i les entitats del grup
Audiència Pública dels nois i noies de de treball d'Estudiants i Participació es treballarà amb els i les GT d'Estudiants i
Barcelona
joves el valor d'associar-se a Barcelona.
Participació

Guies de Salut

Es preveu editar una nova guia de salut i revisar i reeditar guies
que estan esgotades (com per exemple bullying, salut
emocional o alimentació responsable...)
GT Salut

Eix 4: Reconeixement i visualització del CJB, les associacions juvenils i la seva tasca
En la mateixa línia que l'any passat, es manté aquest eix com un dels pilars fonamentals del CJB: promoure la
visualització de l'associacionisme juvenil entre la societat. Això, ho seguirem fent a partir de les
col·laboracions que es mantenen amb mitjans de comunicació com el diari 20minutos o l'emissora Com
Ràdio, a més de seguir cercant nous espais on poder fer arribar la nostra veu i millorant els propis: aquest
2012 renovarem el web del CJB, fent-la més atractiva pel jovent i convertint-la en una eina útil per a les
entitats membres.
Pel que fa referència al reconeixement de les associacions juvenils, es seguirà aprofundint en la coordinació
associativa entre les entitats educatives, reforçant la tasca d'interlocució que s'està mantenint amb la
Regidoria d'Adolescència i Joventut, i es mantindran els clàssics Premis BCJ de foment de la Participació,
Salut i Cooperació un any més.
Les accions que conformen aquest eix, són les següents:

Acció

Resum de l'acció

Espais particip.
entitats

Donar continuïtat a la feina feta durant el curs anterior i
vincular-la a l'elaboració del nou Pla d'adolescència i Joventut.
Seguir treballant perquè les demandes de les entitats d'educació
Coordinació i accions entorn el en el lleure en matèria de reconeixement, fiançament i locals
reconeixement, finançament i espais tinguin resposta per part de l'administració i es tradueixin en
de les entitats educatives.
accions tangibles que millorin la seva tasca.
GT Educatives

Premis BCJ

Premis convocats anualment on es premien projectes d'entitats
que fomentin la promoció de la Salut, la Participació i la
Cooperació

Mantenir la interlocució amb Joventut i l'ICUB per tal de
Mantenir el treball per la creació d'un disposar d'un espai fixe durant les festes de la Mercè
espai de les entitats juvenils per les autogestionat
pel
CJB
i
les
entitats.
festes de la Mercè
Manteniment de les col·laboracions ja iniciades (20 minutos.
Com
Ràdio,
Papers
de
Joventut...)
-Cerca de noves col·laboracions amb mitjans generalistes,
especialment amb TV's i, més concretament, amb BTV com a
mitjà públic de referència en el nostre àmbit.
-Cerca de noves col·laboracions amb mitjans orientats al públic
jove.
-Reforç de les xarxes socials del CJB per a fer arribar a joves no
associats les propostes més potents i interessants de les
associacions membres i les activitats que les entitats membres
fan
a
través
del
CJB.
-Realització de trobades periòdiques amb periodistes que
portin temes de joventut/societat bcn o amb persones de
referència
a
internet.
-Recerca de columes d'opinió per a les entitats membres en
Potenciar
la
visibilitat
de mitjans generalistes, per tal de fer arribar el punt de vista
l'associacionisme juvenil de Barcelona associatiu
juvenil
al
conjunt
de
la
societat.
i una percepció social positiva de la -Treball, amb el GT de Comunicació, d'estratègies per a
gent jove de la ciutat
visibilitzar l'associacionisme juvenil de la ciutat.
GT Comunicació

-Planificació dels continguts de la nova web del Consell, amb
l'objectiu que sigui una pàgina útil per a conèixer les propostes
de les entitats juvenils de la ciutat, fomentar la participació de
les entitats membres i la transparència, rebre feedback periòdic
i que les entitats membres i la població jove de la ciutat tinguin
a l'abast tota la informació i recursos que genera el CJB.
Renovació del web del CJB

-Generació d'una nova web del CJB amb un disseny més
atractiu.
-Elaboració d'un vídeo que, molt gràficament, expliqui què és el
CJB, què fa i quin valor afegit aporta a la ciutat i al teixit
associatiu juvenil de BCN. El vídeo ha de poder ser útil per a
explicar el Consell a entitats juvenils que puguin estar
interessades en saber quina és l'acciód el CJB. Serà un material
traduït en diferents idiomes per tal que ens permeti, també,
poder explicar el Consell en trobades internacionals.

Edició de materials de presentació del -Elaboració d'un material imprès que expliqui què és el CJB i
CJB
que inclogui resums traduïts en diferents idiomes.

Es planteja aquesta nova línia des de les pròpies entitats, amb
El CJB: què és, què aporta a les l'objectiu d'acostar una mica més el CJB a les entitats membres,
entitats membres, i què implica per tal que aquestes coneguin què implica formar-hi part i quins
formar-hi part?
beneficis comporta.

BROT 2012

Segona edició del concurs de bandes iniciat el 2011 amb la
col·laboració d'equipaments juvenils i/o musicals de la ciutat.
Enguany el projecte es traslladaria al primer semestre de l'any.

Suport a les plataformes territorials Seguiment i suport a les plataformes territorials de joventut,
de joventut
fent un pla específic d'acció per a cadascuna d'elles.
GT Plataformes
Participació en l'elaboració del Pla de Conjuntament amb el CAB, es participarà en l'elaboració del
Suport a l'associacionisme
Pla, que inclourà les reivindicacions del món associatiu
El Codi ètic de les associacions és un instrument que recull
totes aquelles premisses necessàries per a que les diferents
associacions de la ciutat que treballen dins d'un marge de valors
cívics hi estiguin reflectides. Des del CJB es participarà en el
Participació i Difusió del Codi Ètic de seguiment d'aquest codi, així com es promourà el seu us des de
les associacions
les entitats membres.

Promoció de la Cultura Popular

S'iniciarà el contacte i col·laboracions amb entitats de referència
en cultura popular, especialment en coordinadores que no són
específicament juvenils però que aglutinen un gran nombre de
persones joves, com és el cas de les colles de diables.

Eix 5: Gestió i Organització Interna del CJB i les associacions juvenils
Mantenint aquest eix un any més, seguirem destinant esforços a la millora de la gestió del CJB per tal que en
puguin sorgir recursos d'utilitat per totes les entitats que el conformen. Vam començar fa un any amb el
canvi d'Estatuts, i ara seguim amb la redacció de protocols interns, que sistematitzin les tasques pròpies
d'una entitat juvenil. El plat fort d'enguany, serà la finalització de la base de dades que ja hem començat a
dissenyar.
Les accions completes, són:

Acció

Resum de l'acció
Revisió de reglaments interns i creació de diversos documents
reguladors, que a la vegada puguin servir de recurs per a les
entitats:
-Assemblees
-Auditories
-Sistema de quotes
-Àrea d'administració
-Secretariat
-Funcionament i quotes de la TripleA

Amb aquest inici, es pretén que en un futur tots els documents
Revisió i Redacció del Reglament de generats puguin esdevenir un llibre de funcionament del CJB,
Règim Intern
marc regulador de tots els seus processos i protocols.

Nova base de dades del CJB

Unificació i centralització de les diferents fonts de dades del
CJB.
Actualització
sistemàtica
de
la
informació.
Ampliació de les dades registrables: dades de les entitats,
contactes , històric de participació, històric de cotització...
Vinculació automàtica a altres eines del CJB: web, gestió
econòmica...

Revisió i renovació del Pla d'Acció Ambiental del CJB com a
Revisió del Pla d'Acció Ambiental del signant del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat. Difusió
CJB
entre les entitats d'aquest, i promoció del Pla d'Acció

El relleu a les entitats juvenils

Espai de debats i d'intercanvi d'experiències sobre els relleus
interns a les associacions juvenils, concretament, sobre com es
treballa aquest tema, i experiències positives i negatives a
considerar.

Espais particip.
entitats

