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Per uns districtes joves i
associatius
El paper de les plataformes territorials de joventut
Aquest “L’Estat de la Qüestió” està elaborat a partir de les conclusions de la Jornada BCJ
sobre plataformes territorials que es va fer el passat més novembre de 2006. En
aquestes jornades es va debatre al voltant del treball interassociatiu que representen les
plataformes territorials de joventut com a espais de trobada, coordinació i representació.
I sobre els models d’organització i els objectius de treball en els districtes: foment de la
participació, coordinació interassociativa i interlocució amb l’administració local.
La història de la modernitat democràtica a la ciutat de Barcelona va lligada a la participació
associativa de la societat civil. Això vol dir també el CJB. Actualment els reptes de la
democràcia passen per la proximitat. Una proximitat entre ciutadania i institucions
que necessita de la construcció de ponts de diàleg i de reconeixement d’aquests per part
de les administracions públiques. Les plataformes són l’homòleg del CJB als districtes de
la ciutat. Per tant, si avui fem aquest “L’Estat de la Qüestió” és perquè des del CJB portem
molts anys treballant en la línia de la promoció d’espais de coordinació associativa als barris,
ens els creiem, en tenim experiència i volem aportar el nostre punt de vista.
Moltes de les paraules que sovint utilitzem en tractar temes relacionats amb l’associacionisme
han quedat buides de significat. Possiblement el mot que més exemplifica aquest fenomen
és “participació”. El terme participació ha estat pervertit de tal manera que és impossible
dotar-lo de significat si no l’immergim en un context determinat. Abans de continuar aquest
document, però, fóra bo donar un cop ull a què ens referim quant parlem de certs temes.
La participació associativa
La participació és la capacitat de decidir sobre tot allò que afecta directament o indirectament
la nostra vida; sobre tot allò que condiciona el nostre entorn, les nostres relacions i
possibilitats de desenvolupament personal i col·lectiu.
Entenem que la participació no és una finalitat en si mateixa, sinó una eina que ens permet
assolir uns determinats objectius. És a dir, l’ús que fa cada actor o actriu (cada persona o
grup de persones) de la seva capacitat de decisió respon als seus objectius, a la construcció
de projectes propis d’acord amb la seva visió del món.
També és important tenir en compte que la participació és un procés d’aprenentatge que
es caracteritza pel fet de ser, sobretot, vivencial, i en el qual s’interioritzen actituds, habilitats
i coneixements a través de la praxi (a través de les relacions que establim amb els altres,
del rol que assumim en els diferents grups i entorns). En aquest sentit, la participació és
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un aprenentatge per a tothom: d’una banda, per a les mateixes persones joves, que
a través de la pràctica de la participació (i de la reflexió que aquesta implica) aprenen
habilitats, actituds i valors. I, d ’altra banda, per al conjunt de la societat, que es beneficia
de tot allò que aporten les persones joves a partir de la seva capacitat d’innovació i
de la visió que tenen sobre el conjunt de processos que viuen actualment les nostres
societats.
Perquè les persones joves puguin gaudir realment d’una situació de plena ciutadania
cal que, com a membres de la societat que són, tinguin la possibilitat de participar
plenament en la vida social, cultural i política. Al mateix temps, si volem crear
un context de democràcia participativa caldrà que garantim la possibilitat de participar
de tots els sectors socials i, per tant, de la població jove.
L'associacionisme juvenil* ha estat tradicionalment la forma d’organització col·lectiva
dels i les joves i es caracteritza pel fet d’estar format i dirigit per persones joves, però
hi trobem un ampli ventall de temàtiques i interessos. En formen part totes les
organitzacions polítiques juvenils, totes les seccions juvenils de les entitats culturals,
totes les entitats d’associacionisme educatiu, tots els grups de joves que s’organitzen
per jugar a rol, per muntar la festa major del seu poble o per engegar una ràdio local.
En el Document BCJ (el discurs de l’associacionisme juvenil en matèria de polítiques
de joventut) editat pel CJB, dèiem que el model de participació l’enteníem lligat
a l’associacionisme. En aquest sentit, la persona que participa és la que adquireix
un compromís amb l’associació o projecte del qual és membre. Un projecte que
intenta transformar la realitat i que, per tant, és un compromís amb la societat.
L’associacionisme és el model d’organització col·lectiva on les persones s’organitzen
i coordinen esforços en favor d’una finalitat. Això implica: proposar, consensuar, decidir,
planificar, executar i avaluar. Les associacions mantenen unes relacions basades en
l’argumentació i posseeixen una base democràtica i participativa.
La participació dels i les joves implica necessàriament la descentralització de les decisions
que es prenen des de l’Administració pública. Cal entendre que la participació política
no comença i s’acaba el dia dels comicis electorals, sinó que és un procés dinàmic i
continuat que implica, d’una banda, el reconeixement de les formes de participació

*Entitats de 1r nivell: Entitats de base,que normalment actuen localment (l’esplai, l’agrupament,el grup de joves...)
Entitats de 2n nivell: Entitats d ’entitats, que actuen en els àmbits local, comarcal o nacional. Són agrupacions d ’entitats de base
que comparteixen finalitats o ideari (com per exemple els consells locals de joventut).
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dels i les joves com a vàlides i legítimes i, de l ’altra, la cessió de part de la capacitat
de decisió sobre els afers públics. En aquest sentit, doncs, és clau la voluntat política,la
predisposició a la cessió real de poder. Finalment, cal tenir present que les persones
joves són actors socials, a més de destinataris/àries de les nostres accions. És a dir,
cal tenir present que des de les administracions públiques no s’inventa res, que els i les
joves ja participen en la construcció del seu entorn tinguin o no la complicitat de les
institucions. En primer lloc, les persones joves fan polítiques de joventut des del mateix
teixit social juvenil a través dels projectes que dissenyen i implementen. I, en segon lloc,
creen mecanismes molt diversos per organitzar-se col·lectivament, a través dels quals
es relacionen tant amb el conjunt de la societat com amb l’administració pública.
Partint del fet que les persones joves tenen necessitats i problemes específics, la
participació jove posa de relleu aquestes necessitats, les fa visibles i alhora permet que
la mateixa població jove sigui la protagonista del procés i que hi doni resposta. És a dir,
a través de la participació, les persones joves poden posar de manifest quines són les
seves necessitats específiques i proposar o crear mecanismes per satisfer-les.
La participació jove és un dels puntals metodològics en l’elaboració de les polítiques
de joventut: cal fer polítiques per als i les joves però també amb els i les joves. La
fortalesa del teixit social juvenil, la participació dels i les joves, és també un objectiu de
les polítiques socials destinades a la gent jove. I és que les persones joves són l
’objecte de les polítiques de joventut, però alhora també en són subjecte: els
i les joves també dissenyen i implementen polítiques de joventut des del mateix teixit
juvenil.
Els consells de joventut, una mica d’història
Arran del procés de transició a la democràcia viscut després de quaranta anys de
dictadura comencen a sortir a la llum estructures de participació democràtica organitzades
en la resistència o en la clandestinitat franquista. De la coneguda Assemblea de Catalunya
neix la Taula de Joves de Catalunya que, conjuntament amb el Consell de Forces
Polítiques Juvenils de Catalunya, crearan el Consell Nacional de la Joventut de
Catalunya (1979). Poc després es crea el Consell de la Joventut de Barcelona
(1980).
Des del moment de la seva creació, el CJB és conscient que la ciutat és molt gran i
s’encomana la missió de crear consells de joves de districte. Tanmateix aquests no
arribaran a consolidar-se. Aleshores, i atès que la majoria d’entitats són educatives, és
creen àmbits de lleure en els districtes. A més, l’any 1984 l’Ajuntament modifica la
distribució amb districtes de la ciutat i inicia el procés de descentralització política i
administrativa. D’aquella primera tongada de consells de joventut només en resta el
darrer en que es va crear: el Consell de la Joventut d’Horta-Guinardó l’any 1990.
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Més endavant, a mitjans dels noranta es crea la Coordinadora Infantil i Juvenil de
l’Eixample (1994). Des d’aleshores, el CJB torna a impulsar els consells de joventut
de districte. L’estratègia es concreta en estar atents al que succeeix als barris i districtes
de la ciutat i oferir ple suport quan es detecta que existeix algun tipus de voluntat per
part del teixit associatiu del territori. En conseqüència, el CJB crea l’Àmbit de Participació
Territorial amb la intenció de coordinar els diferents consells de joventut de districte
i es redacta el document “Bases per a la creació de Consells de Joventut de
Districte”. Es signa també el conveni amb el districte de Sant Andreu de cogestió del
Centre Garcilaso que permetria donar un impuls a la Taula de Joves del Districte
de Sant Andreu (1999). En aquells moments també es creava la Plataforma Infantil
i Juvenil de Les Corts i Joves de la Marina (del districte de Sants-Montjuïc) que
combina la participació individual amb la de les associacions.
Les plataformes territorials de joventut
En la coordinació associativa les diferents entitats coordinen esforços, sumen
sinergies que satisfan els seus objectius. L’element principal d’aquesta coordinació pot
ser per motius temàtics o, també, territorials. En el cas dels consells de joventut
aquesta motivació és mixta. El seu objectiu és el treball per la plena ciutadania de les
persones joves i el seu territori: el barri, districte, ciutat o país on es desenvolupen.
Les plataformes territorials de joventut són espais de democràcia, de treball
interassociatiu de relació, coordinació, treball i representació de les associacions
juvenils, les persones joves i els seus interessos. Plataformes perquè són punts de
trobada generalment d’associacions i grups de joves; territorials perquè tenen una
localització concreta en el territori que conforma el seu espai de treball (el barri o
districte), i de joventut, perquè són formades per persones joves i associacions juvenils
i representen els interessos de les entitats i de la gent jove.
Explicitant més, diríem que una plataforma territorial de joventut és:
• El punt de trobada de les associacions joves del barri o districte on actua, l’espai
on les associacions juvenils es troben, intercanvien punts de vista, recursos, cooperen
entre elles i promouen iniciatives comunes. És, en aquest sentit, un eix vertebrador
de les entitats juvenils i dels seus membres.
• Un espai de debat i consens on les entitats interactuen entre elles i promouen
un discurs coherent, integrador, plural i propositiu en favor dels seus interessos i dels
de les persones joves són, en conseqüència, un espai enfortidor del discurs de
cadascuna de les entitats que en formen part integrant en el seu propi aspectes que
abans no consideraven.
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• Un observatori jove del que succeeix al barri o districte, ja que inclouen entitatsde
diversa naturalesa, les quals posseeixen àmplies connexions amb la societat civil.
• Per aquests motius, esdevenen un espai de representació de les associacions i les
persones joves davant les administracions i la societat: representant i defensant els seus
interessos i essent interlocutors en matèries que afecten a la joventut i a l’associacionisme
juvenil. Faciliten, a la vegada, la posada en contacte de les administracions amb les
entitats juvenils i milloren i adeqüen les seves relacions.
La coordinació associativa
Una de les finalitats d’una plataforma territorial de joventut és la de sumar esforços
en favor d’un o uns objectius concrets. Això implica, necessariament, coordinar-se,
p lant ejar in ici ati ves div erses, execu tar-l es i av aluar-les conjun tament.
Ø

És requisit necessari, doncs, que la plataforma esdevingui un espai relacional i
d’intercanvi on les entitats juvenils es trobin i es coneguin per dur a terme activitats
i projectes conjunts de suport a la tasca de les associacions, de promoció de la participació
associativa o a favor de les persones joves en àmbits que treballin les associacions del
territori on participa.
Models de participació
El model de participació generalitzat és el de federació d’associacions, on associacions
de joves establertes en xarxa decideixen institucionalitzar la seva relació creant una
entitat de segon grau: la plataforma. En alguns casos, l’àmbit de les entitats és més
restrictiu essent només plataformes d’associacions educatives, restringint l’entrada de
grups polítics...
Algunes plataformes combinen, també, la participació individual (de joves no
associats/des) a la plataforma territorial, amb la voluntat de facilitar l’entrada de les
persones no associades al teixit associatiu del barri o districte incorporant-se en
associ acions existents o creant noves i niciatives inexistents al territori.
Ø

La representativitat i el reconeixement polític
La representativitat d’una plataforma territorial és el que li permet ser interlocutora
amb l’administració. La seva representativitat ve donada arran de la pluralitat del teixit
associatiu que forma part del consell i del model d’organitzaci ó i presa de
decisionsdemocràtic i consensual*.
Ø

*Ponència de Joffre Viilanueva a la Formació BCJ de plataformes territorials celebrades el mes de novembre de 2006.
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La plataforma territorial és un espai de participació que aproxima les associacions
juvenils a l’administració. La representativitat de la plataforma territorial no és absoluta
i no pretén substituir la legitimitat de les administracions, que han estat escollides
democràticament. Les plataformes territorials tenen la voluntat de conduir la societat
d’una democràcia representativa a una democràcia participativa on les persones
organitzades en associacions i col·lectius que treballen dia rere dia transformant la
realitat siguin tingudes en compte per les administracions i altres agents socials.
La representativitat de la plataforma va dirigida tant a les administracions com a la
ciutadania, mitjans de comunicació, altres associacions. En aquesta línia la plataforma
territorial de joventut podrà participar d’altres associacions com consells de joventut,
coordinadores de barri, plans comunitaris o mostres d’entitats representant a
l’associacionisme juvenil i arribant allà on les associacions per elles mateixes no hi
podrien arribar.
Les plataformes territorials les podem trobar, també, representant les associacions
juvenils del territori on actua en espais municipals o de districte tals com el consell
d’educació, comissions de participació... Generalment i recomanablement la plataforma
territorial i el Districte signen un conveni en el qual el Districte reconeix la plataforma
com a interlocutora vàlida i s’estableixen alguns mecanismes de relació i col·laboració.
Les plataformes territorials de joventut a Barcelona
Actualment a la ciutat existeixen diferents espais de participació associativa on s’apleguen
diferents entitats i col·lectius. Coordinadores de barri, coordinadores d’associacions
de veïns i, també, plataformes d’associacions juvenils. Hi ha set plataformes territorials
de joventut que són membres del Consell de la Joventut de Barcelona. cinc de les
quals, fa força temps que treballen als seus barris o districtes. Enguany s’han definit
dues plataformes més a Sarrià-Sant Gervasi i a Sant Martí.
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Consell de la Joventut d’Horta-Guinardó (CJD7)
Com hem dit el CJD7 és la plataforma territorial de joventut de districte més antiga
que existeix a la ciutat. Va ser creat l’any 1985 dins del procés de descentralització del
CJB. Actua com l’interlocutor més vàlid en matèria de joventut al districte davant les
administracions aglutinant la veu de les diverses entitats.
El CJD7 gestiona el Punt d’Informació Juvenil d’Horta-Guinardó i, en aquest darrer
curs ha estat treballant per acabar el procés participatiu per a la definició de les polítiques
de joventut del Districte i en el Pla d’Equipaments.
Coordinadora Infantil i Juvenil de l’Eixample
La Coordinadora és una plataforma que fins aquest any aglutinava, només, els centres
d’esplai, centres juvenils, casals de joves i agrupaments escoltes que actuen en algun
dels cinc barris (Esquerra de l’Eixample, Dreta de l’Eixample, Sagrada Família, Sant
Antoni i Fort Pienc). Enguany, però, la Coordinadora ha fet un procés d’ampliació pel
qual s’ha obert a altres models associatius per tal de tenir un paper més decisiu en les
polítiques de joventut del districte i per incrementar la seva diversitat interna.
La plataforma va ser creada l’any 1994 i des d’aleshores ha realitzat diferents projectes
com l’Eixamplada (una trobada d’associacions educatives), el projecte “Joves Associats
Parlen de Convivència als IES” i coordina la campanya d’activitats de vacances.
Plataforma Infantil i Juvenil de Les Corts
La Plataforma va néixer amb dos objectius clars. Per una banda, agrupar la totalitat de
les associacions, entitats i col·lectius juvenils del districte que volguessin acceptar el
repte de sumar recursos, iniciatives i projectes. I, per altra banda, crear el marc idoni
per portar a terme activitats més enllà de les pròpies de cada associació. La Plataforma
reuneix, actualment, unes 16 entitats de tres àmbits diferents: polític, educatiu i cultural.
La missió principal de la Plataforma és afavorir contactes entre entitats i aconseguir
actuacions conjuntes. En aquest sentit, és important destacar que la majoria d’entitats
del districte consideren la Plataforma com l’actor encarregat de dirigir i coordinar les
activitats que es duguin a terme al districte. Un dels èxits més real d’aquesta coordinació
és l’àmbit educatiu on esplais i agrupaments escoltes del barri han fet més estretes les
seves relacions.
Taula de Joves del Districte de Sant Andreu
La Taula de Joves va ser creada l’any 1999 arran que diferents joves d’associacions del
districte van creure en la necessitat de vertebrar l’associacionisme juvenil del districte.
En aquells moments, des de l’Ajuntament de Barcelona i el CJB s’estava impulsant la
consolidació d’un equipament juvenil al districte: El Centre Garcilaso, i es pretenia
que la cogestió d’aquest espai fos en contacte amb el teixit associatiu juvenil del districte.
La Taula de Joves, des dels seus orígens fins ara, ha desenvolupat projectes de promoció
de la participació als instituts, ha participat en iniciatives de promoció de la salut, de
l’ús de la bicicleta i hi han participat força entitats.
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Joves de la Marina
Joves de La Marina és un plataforma interassociativa de barri que aplega diferents
associacions i grups de joves del barri de la Marina, a la Zona Franca. Aquesta plataforma
aglutina diferents associacions del barri –curiosament cap d’educativa – i a joves no
associats/des que vulguin treballar per a la millora del barri.
Actualment, es troba en un moment on necessita donar un pas endavant: Avançar per
donar continuïtat i estabilitat amb l’objectiu de dinamitzar la participació dels i les joves
del barri de La Marina. Per aquest motiu, està desenvolupant un projecte a llarg termini
Coordinadora Juvenil del Districte de Sant Martí (Jove 10)
La Jove 10 és la coordinadora que aplega les diferents entitats dels barris del districte
de Sant Martí. Aquesta plataforma s’ha creat recentment amb la intenció d’esdevenir
el punt de trobada de les entitats del districte. Hi ha vora 12 entitats que s’han decidit
a tirar endavant aquesta coordinadora..
En l’actualitat estan participant del projecte Joves Associats Parlen de Convivència als
IES, preparant la participació a la mostra d’associacions del districte i definint el seu
ideari i funcionament.
Taula de Joves del Districte de Sarrià-Sant Gervasi
La Taula de Joves del Districte de Sarrià Sant-Gervasi s’ha pogut consolidar arran de
l’interès d’un grup de persones de diferents entitats que han sabut utilitzar l’energia
de dos processos engegats pel CJB (el procés participatiu pel Pla Jove i el projecte
“Joves Associats Parlen de Convivència als IES”) per aglutinar a diferents associacions
del districte.
Actualment estan en un procés d’autodefinició dels objectius i activitats que volen dur
a terme i hi han participat unes 10 entitats del districte.
Conclusions: La necessitat de teixir una xarxa social
Actualment els reptes de la democràcia passen per la proximitat. Aquesta proximitat
entre ciutadania i institucions necessita la construcció de ponts de diàleg i el
reconeixement d’aquests per part de les administracions públiques. Avui en dia veiem,
per exemple, com l’accés a la política de les persones joves, si més no en els espais
formals de presa de decisions, és una font de desigualtat que dificulta la representativitat
de la joventut a la societat.
A més, actualment, la joventut continua sent considerada com a font de problemes.
Els mitjans de comunicació sovint continuen estigmatitzant la joventut com a
generadora de conflictes i maldecaps. Sovint les associacions juvenils no ens mostrem,
portes enfora, tot el que hauríem de mostrar i això provoca desconeixença i desconfiança
per part de la societat civil no organitzada vers el teixit associatiu de la ciutat.
Sovint, també, moltes de les organitzacions dels barris i districtes de la ciutat perceben
les administracions públiques amb un certa llunyania. Sovint les relacions entre entitats
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i administracions es redueixen als tràmits de subvencions. Aquesta llunyania acaba
portant a la desconeixença.
Per últim, cal dir que, molts cops, les entitats es tanquen en el seu propi dia a dia i en
la seva pròpia dinàmica interna. En aquest context, sovint les associacions reprodueixen
esforços que ja han fet d’altres o, a vegades, ni tant sols es coneixen. L’espai de trobada
més comú de les entitats es troba en la preparació de les festes del barri o en comissions
de coordinació de l’equipament on es troben. Existeixen pocs espais interassociatius
que permetin sumar sinergies més enllà de les festes i de l’equipament on es trobi
l’entitat.
Les plataformes territorials, en aquest sentit, poden servir per:
• Reduir les desigualtats derivades de la manca de representativitat de les persones
joves en els espais de presa de decisions formals.
• Declarar a la societat i a les administracions públiques les intencions de les entitats
juvenils, explicar la seva tasca i difondre una imatge més verídica de la gent jove.
• Apropar les entitats juvenils del barri i/o districte a les administracions públiques
facilitant la presa de contacte i les relacions entre les parts.
• Sumar esforços i consensuar estratègies conjuntes que permetin millorar la tasca
de les associacions juvenils dels barris de la ciutat.
Trenta anys d’institucions democràtiques no són prou per garantir una autèntica
democràcia. Són necessàries un seguit de polítiques que garanteixin el bon funcionament
d’aquesta. Benjamin Franklin (1706-1790) precursor de la declaració d’independència
nord-americana formulava, al segle XVIII, la següent afirmació: Digue’m i oblido, ensenya’m
i recordo, involucra’m i aprenc. Tot i que els contextos d’aquella afirmació i el present
són força distants la frase continua vigent. La democràcia no s’aprèn tant com s’exerceix.
És imprescindible involucrar a les persones en els processos de presa de decisions per
tal que adquireixen valors democràtics.
L’associacionisme és una escola de democràcia que permet educar en la ciutadania
i ajuda a incrementar el capital social (interactuant els uns amb els altres) i humà
(adquirint un conjunt d’aptituds- de la nostra societat. Les plataformes d’associacions
són espais de treball en xarxa que afavoreixen el treball associatiu i connecten iniciatives
ciutadanes amb administracions públiques.

Què volem?
Cal potenciar la xarxa associativa juvenil per igualar-la a nivells europeus pel que fa a
nombre d’associacions, persones que hi participen i àmbits d’actuació. A la vegada, és
necessari crear espais interassociatius que permetin aglutinar el teixit associatiu. Un
d’aquests espais han de ser les plataformes territorials de joventut. En aquest
sentit, des del CJB demanem que es compleixin les propostes que vam formular
mitjançant el Document BCJ i que es detallen a continuació. Considerem que les dues
primeres propostes són prioritàries i, per això, es van incloure en el document Propostes
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del CJB a les eleccions municipals (que es va fer arribar a totes les candidatures i es va
incloure al Diari Barcelona Ciutat Jove 2007, editat en el marc de la campanya electoral
municipal passada):
• Dotar de recursos econòmics les plataformes territorials per tal que disposin
de dinamitzadors o dinamitzadores territorials que facilitin el treball en xarxa
i la coordinació interassociativa. El suport econòmic a les plataformes territorials
de joventut es concretaria en: 6.000 euros des de la Direcció de Joventut, 6.000 euros
des de la Direcció de Participació i 6.000 euros des del Districte. De la mateixa manera,
cal dotar de suport econòmic els nuclis impulsors de plataformes territorials de joventut
impulsades des del CJB (9000 euros).
• Reconèixer les plataformes territorials de joventut com a interlocutors vàlids.
Crear, mantenir i enfortir del protocol de relacions entre plataformes territorials de
joventut amb la signatura de convenis marc amb la Regidoria de districte, equivalent
al del CJB, que obri les portes a treballar amb altres conselleries.
• Reformar el sistema electoral tal i com recull el Programa d’Actuació Municipal, per
permetre l’elecció directa de regidors/es i consellers/es de districte, alliberant
els/les consellers/es de districte per tal que puguin realitzar les seves funcions en
contacte permanent amb la ciutadania.
• Transformar progressivament les Comissions de Joventut de Districte en
plataformes territorials de joventut.
• Disposar d’un tècnic o tècnica exclusiva i competent en Joventut a cada
districte amb capacitat d’incidència en tots els àmbits municipals per facilitar el treball
entre les associacions i el govern del districte.
• Garantir la coordinació entre la Regidoria de Joventut de l’Ajuntament de
Barcelona i els responsables de Joventut dels districtes. Exigir la participació dels
consellers de districtes a la Taula de Consellers, així com dels i les tècniques de Joventut
de districte i la Direcció de Joventut.
• Crear unes úniques línies generals consensuades a tots els districtes per tal
de contribuir que les entitats desenvolupin la seva tasca en el territori d’una manera
més eficient. Acabar amb la discriminació territorial que pateixen les associacions (tot
i tenir el mateix nombre de membres i realitzar activitats semblants), segons els districtes
on treballen i amb criteris existents i partides econòmiques diferents.
• Reorientar les mostres de districte i la Mostra d’Associacions de la Mercè per
tal que les associacions puguin organitzar activitats en els seus espais.
• Confeccionar bases de dades de les associacions juvenils als districtes i mantenirles permanentment actualitzades.
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• Estendre l’experiència de trobada de representants d’alumnes de secundària
que realitza el districte de Sarrià-Sant Gervasi a la resta de territoris i fer-ne partícip
les associacions juvenils de base i les associacions estudiantils de ciutat
.
• Dotar tots els territoris d’un gran equipament juvenil com els existents
actualment a Horta-Guinardó i a Sant Andreu. Aquests equipaments tindrien centres
de recursos i serveis per a les associacions i grups de joves a cadascun dels districtes,
similars al Casal d’Associacions Juvenils de Barcelona a nivell de ciutat. També disposarien
de sales de tecnologies de la informació i la comunicació i sales d’assaig.
• Oferir als espais joves territorials un paquet de recursos que enriqueixin les
seves programacions en coordinació amb el CIAJ i el Casal d’Associacions.
• Fomentar els vivers d’associacions i col·lectius juvenils. Caldria incloure en
aquest pla els centres educatius públics de primària i secundària.
• Realitzar un cens d’equipaments disponibles per als i les joves, les seves condicions
d’ús i les activitats que s’hi realitzin.
• Estendre l’ experiència del progra ma de promoció del civisme i
l’associacionisme que es realitza als instituts de secundària impulsat per la 5a Tinença
d’Alcaldia en el districte de l’Eixample.
• Promoure en mitjans de comunicació els valors cívics que es fomenten des de
les entitats juvenils, en el marc del Pla del Civisme impulsat per la 5a Tinença
d’Alcaldia.
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