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S'acosta l'Assemblea General Ordinària, i amb ella tots els reptes, il·lusions i
accions que des del CJB volem fer realitat durant aquest 2011. Seguint amb el
format iniciat l'any anterior, us presentem el document de línies, fruit de les
propostes sorgides des dels diversos Grups de Treball, Trobades i Àmbits
d'Entitats, així com dels processos interns del CJB, definits en els documents
marc de Participació i Comunicació presentats l'any 2010.
Fa tot just un any ens plantejàvem quatre grans reptes. En primer lloc, el de
participar i incidir el la definició d'un model de ciutat més humana, que
prioritzi aspectes com la proximitat i la sostenibilitat. Seguidament, el rol de
l'associacionisme com a font d'inclusió social, foment de la pau i justícia social.
Un tercer punt, centrat en el foment de la participació dels i les adolescents a
la vida associativa des dels instituts i, per acabar, la visualització que
l'associacionisme juvenil es mereix per la seva tasca transformadora i d'acció
social.
Enguany, volem afegir un cinquè repte: millorar la gestió i l'organització
interna associativa, per tal d'afavorir tots els processos, tant del CJB com de
l'associacionisme juvenil de la ciutat. Després d'un any de dificultats de gestió i
econòmiques, tant del CJB com del moviment associatiu en general, aquest
eix aposta per la millora de la gestió associativa, aportant recursos i processos
que facilitin la tasca diària de les entitats.
Us animem a participar i a fer realitat aquests reptes pel 2011!

Secretariat del CJB
Barcelona, 8 de febrer del 2011
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Eix 1: Model de ciutat més sostenible ecològica, econòmica i humanament
La premissa que tant vam sentir fa uns anys sobre “un altre món és possible” comença a ser incompleta
davant la situació de crisi no només econòmica que estem patint a l'actualitat. Tal i com s'apunta des de
diversos moviments que busquen alternatives al sistema actual, un altre món no només és possible. Ara ja
és, a més, urgent.
Des del CJB vam començar a aportar l'any passat algunes alternatives a aquest altre món que volem i pel
qual lluitarem, amb la voluntat de seguir i complementar-les durant aquest 2011. Alternatives que van des
dels models d'habitatge a les actuacions bancàries, passant per l'espai públic i el seu ús per part del
moviment associatiu.
Per començar, aquest any tenim l'oportunitat d'incidir en les polítiques que marcaran la línia de la ciutat
durant els propers 4 anys. El foment del vot jove de cara a les eleccions municipals i les demandes per part
de l'associacionisme juvenil que farem a cadascun dels grups municipals, són les principals accions del 2011
que ens donaran l'oportunitat de reclamar aquest model de ciutat que volem. Això, acompanyat de la
valoració que enguany cal fer sobre el Pla Director de Joventut o el Seguiment del Pla d'Equipaments.
En el marc d'aquest repte de construir una ciutat més humana, també treballarem amb altres moviments
socials, sobretot al Fòrum Social Català, espai de debat i formació obert a moviments, entitats i persones
individuals amb l'objectiu d'aportar alternatives a aquesta nova ciutat i a aquest nou món que cal construir.
Objectius:
–
–
–
–
–
–

Fomentar el vot jove de cara a les eleccions municipals.
Coordinar el moviment associatiu juvenil (MAJ) per a conèixer 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 aquests temes.
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 impulsar polítiques d'emancipació.

Estratègia de coordinació associativa

Accions

Descripció i resultats esperats

Espais de participació
de les entitats

Realització de tres debats que aportin alternatives a accions que Debats oberts
Debats sobre
alternatives cap a formen part de la quotidianitat de les entitats i els i les joves a nivell GT del cicle de debats
individual, i que es podrien canviar per altres més sostenibles.
modes de vida
més sostenibles
Edició del còmic que reculli les conclusions de totes les xerrades que GT del cicle de debats
Còmic de recull
de les conclusions s'han dut a terme en el cicle, incloent les iniciades durant l'any 2010
de les xerrades
Participació en la Obertura del CJB cap a altres moviments de la ciutat. Participació al
FSCat
preparació del
FSCat 2012
Posicionament
sobre el dret a
vot de les

Generar debat en el sí del CJB sobre el dret a vot de les persones
immigrades, amb motiu de l'entrada en vigor dels convenis de
reciprocitat.
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persones
immigrades
Promocionar el
Parc Natural de
Collserola com a
espai d'ús per a
l'associacionisme
juvenil

Promoure, a partir d'una iniciativa concreta, l'ús de Collserola per
part de l'associacionisme juvenil

GT de Collserola

Xerrada CJB Transició EscolaTreball

Es preveu realitzar una xerrada oberta a les entitats
Interessades i al públic en general

- GT Emancipació
- Xerrada debat sobre la
Transició Escola-Treball

“FP, oportunitat
o precarietat?”

Taula rodona amb la que posar sobre la taula les característiques de - GT Emancipació
l'actual sistema de FP i com hi incideix la Llei d'Economia Sostenible. - Taula rodona “FP,
oportunitat o precarietat?”

Jornades de
donació de sang

Noves jornades de donació de sang a La Fontana al maig i al
novembre, acompanyades d'una acció específica relacionada amb la
temàtica.

Guies
d'Habitatge

Reedició de les Guies d'Habitatge amb les quals posem a disposició
dels i les joves interessats/des aquelles ajudes i recursos que els
poden ser útils. Trobaran, també, un espai de preguntes freqüents i
glossari per resoldre els dubtes que els hi puguin sorgir.

Redacció i
presentació de
l'Informe 2010

Avaluació de l'any 2010 en matèria de joventut, duta a terme des del
CJB i roda de premsa per presentar-lo

Campanya de
foment del vot
jove a les
eleccions
municipals

Debats i Xerrades amb els candidats joves i els alcaldables de les
GT d'organitzacions
organitzacions juvenils polítiques que formen part del CJB.
polítiques
Campanya de difusió pel foment del vot jove.
Així mateix, es fomentarà la participació juvenil en d'altres processos
participatius

Document
d'incidència
política a les
eleccions
municipals

Document d'incidència política destinat a tots els partits polítics amb
les propostes del CJB per a cadascun d'ells

Avaluació del Pla Creació d'un Grup de Treball que avaluï el Pla Jove 2006-2010, i que Jornades de valoració del
Pla Jove
Jove 2006-2010 i pugui fer propostes i reivindicacions per al nou Pla Jove per a la
demanda del nou ciutat de Barcelona.
Pla Jove
Seguiment del
Pla
d'equipaments

Seguiment de l'acompliment de terminis i acords presos al PEJB. En
els casos que no sigui així, contactar amb les entitats dels territoris
per a interlocutar amb l'Ajuntament.

Capital Europea
de la Joventut

Col·laboració amb l'administració en relació a la candidatura de
Barcelona com a Capital Europea de la Joventut al 2014

Guia de Treball

Edició d'una guia que doti als i a les joves de recursos que facilitin la
recerca de feina, la orientació professional i la resolució d'altres
dubtes lligats a l'àmbit laboral.

Campanya de
suport a
l'Emancipació de
les persones

La campanya de suport a l'emancipació de les persones joves iniciada
el 2010 al voltant de l'habitatge s'estén ara a l'àmbit d'accés al treball
digne.
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joves, “No
claudiquis”

La línia d'habitatge se seguirà mantenint, ampliant la informació
sobre el sistema de sorteig de pisos de lloguer jove.
Es preveu també alguna acció al carrer i fer difusió de les guies de
recursos elaborades amb anterioritat.

Manifestar el
Fer públic el posicionament del CJB referent a l'ús de l'espai públic,
acompanyat d'una acció específica de denúncia.
posicionament
sobre l'ús de
l'espai públic i
dur a terme una
acció de denúncia

GT Espai Públic

Estratègia d'interlocució i participació externa
Administració/
Departament/
Espai/Entitat

Estratègia

ESPAIS ASSOCIATIUS
- Copsar opinions i demandes al voltant de l'ús de l'espai públic, vincular-les als espais
Coordinadores,
plataformes i associacions de participació del CJB on en parlem.
dels barris de la ciutat (no - Suport, des del CJB, en les seves iniciatives
membres)
Altres coordinacions de
barri

- Estar atents als Plans Educatius d'Entorn i els Projectes de Temps de Barri que es
duguin a terme als barris de la ciutat.

Consell Nacional de la
Joventut de Barcelona

- Codefinir la proposta i el projecte de Barcelona com a Capital Europea de la Joventut
al 2013.

DEPARTAMENTS MUNICIPALS
Regidoria de Dones i
Joventut

- Incidència i coordinació davant la problemàtica de locals per a les entitats educatives
que ho requereixin.
- Seguiment i lideratge de les Comissions de Seguiment de Locals de les Associacions
Educatives.

Regidoria d'Habitatge

- Seguiment Pla d'Habitatge 2008-2016.
- Participació a les sessions plenàries i als GT.

Àrea de Prevenció,
Seguretat i Mobilitat

- Coneixement dels requisits per fer ús de l'espai públic.
- Forçar uns criteris bàsics per tal que les entitats puguin fer un ús adequat de l'espai
públic.

Àrea de Medi Ambient

- Establir estratègies de treball de la sostenibilitat.

Agència de Salut Pública
de Barcelona

- Campanya de donants de Sang.
- Treball conjunt de les guies de recursos de salut.

Districtes

- Coneixement dels requisits per fer ús de l'espai públic.
- Seguiment del compliment del Pla d'Equipaments Juvenils.
- Participació a les Comissions de Seguiment de Locals de les Associacions Educatives.

Comissionat d'Alcaldia per - Suport als projectes desenvolupats des de l'associacionisme juvenil.
a la Cooperació, la
Solidaritat i la Pau
ESPAIS MUNICIPALS DE PARTICIPACIÓ
Consell de Dones de
Barcelona

- Afavorir la presencia de dones joves en el si del Consell.

CJB - 46a Assemblea General Ordinària - Línies 2011

8
Consell Municipal de
Benestar Social (Grup de
Treball de Dones)

- Afavorir la presencia de dones joves en el si del Consell.

Consell Municipal de
Benestar Social (Grup de
Treball de
Drogodependències)

- Introduir la perspectiva de joventut i reducció de riscos.

Consell Municipal de
Benestar Social (Grup de
Treball de Salut)

- Treballar el dossier de projectes saludables.
- Donar a conèixer les entitats que treballen temes de salut.

Consell de l'Habitatge
Social de Barcelona

- presència i/o participació als diferents Grups de Treball.

Consell Municipal de Medi - Afavorir la visió juvenil i conèixer entitats que treballen al voltant d'aquest tema.
Ambient i Sostenibilitat
Acord Cívic per una
Barcelona Neta i
Sostenible

- Aconseguir recursos per fer les entitats juvenils més sostenibles.
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Eix 2: L'associacionisme juvenil com a font d'inclusió social, diversitat i foment de la pau
Amb aquest eix pretenem que l'associacionisme juvenil sigui un espai més on la diversitat hi tingui cabuda.
Volem treballar per tal que s'enforteixi i s'articuli a partir de la realitat a la ciutat, difonent l'associacionisme
juvenil entre els i les joves immigrants, així com vetllant per la inclusió de tots els col·lectius que
històricament han estat exclosos en molts terrenys, com les dones o el col·lectiu LGBT.
Pel que fa al foment de la pau, seguim tirant endavant els tres projectes de cooperació que hem engegat en
els darrers anys. Mantenim l'agermanament amb el Consell de la Joventut de Nablus, i agafem amb força el
projecte de cooperació amb les entitats de Tànger, projecte que té per objectiu l'apoderament dels joves
com a motor de transformació social. Seguirem donant suport tècnic al projecte d'agermanament entre el
CJD7 i el MOJUBLE, a el Salvador.
A més a més, volem treballar per difondre la cultura de la pau entre els joves. Tractar temes com les
desigualtats nord-sud, la situació de la dona a casa nostra, els drets humans al món a través de sessions de
contes per adults serà una de les accions que durem a terme aquest any. Així mateix, també ho farem amb
l'anàlisi sobre l'objecció de consciència a Israel i la noviolència a Palestina, aprofundint d'aquesta manera, en el
coneixement sobre la situació de conflicte que des de fa uns anys anem treballant.
Objectius:
–
–
–
–

Recollir el treball associatiu que s'està duent a terme pel que fa 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

Descripció i resultats esperats

Espais de participació
de les entitats

Suport a
l'agermanament
entre el CJD7 i el
Movimiento
Juvenil del Bajo
Lempa
(MOJUBLE)

Donar suport tècnic i econòmic al CJD7 per a l'execució d'activitats Reunions de Seguiment
en el seu projecte d'agermanament.
CJD7-CJB
Seguiment periòdic de l'agermanament i aconseguir la consolidació
d'aquest al llarg del 2011

Projecte de
Cooperació amb
entitats de
Tànger

Projecte de cooperació entre 3 entitats membres del CJB i les seves
contraparts a Tànger. L'objectiu del projecte és la de promoure la
implicació dels i les joves al desenvolupament local com a agents de
transformació social, i es durà a terme a través d'un projecte
d'intervenció social escollit pel propi grup de joves. Paral•lelament
tindrà lloc un programa de formació continuada.
Durant el 2011 es preveu iniciar amb les activitats del projecte.

GT de cooperació amb el
Marroc.
Trobades i comunicació
directa amb les entitats de
Tànger: Chifae, Fundació
Ibn Batuta, Amal i Targa.

Seguiment del projecte
Agermanament
amb el Consell de
la Joventut de
Nablus
Joventut en
Conflicte:
l'objecció de

Aprofundiment sobre una situació concreta de la joventut que viu en GT sobre joventut
un entorn de conflicte, concretament en el cas de Palestina.
conflicte
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consciència a
Israel / el
moviment de
resistència
noviolenta a
Palestina
Formació de
gènere per a
entitats juvenils

Nova edició de formació per a entitats juvenils, desenvolupant la Participació de 4 entitats a
perspectiva de gènere en algun projecte o acció que tingui una la formació
incidència clara en el dia a dia de la entitat.

Debats “Parlem de sexes”
Cicle “Parlem de Espai de debats desenvolupat en col·laboració amb el Consell
Municipal de Dones amb el que posem sobre la taula la relació entre
sexes”
sexes i les discriminacions de gènere.
Acció i exposició Exposició del Programa LGBT de la Generalitat de Catalunya amb la GT LGBT
“Amors diversos” que treballar la orientació sexual i la identitat de gènere amb els més
joves, tractant també la diversitat familiar.
Lluita Trans: la
campanya STOP
Trans
Pathologization
2012

Xerrada CJB sobre la realitat Trans i la campanya per la seva
despatologització. Suport a accions impulsades per entitats juvenils
de la ciutat.

GT LGBT

Setmana contra
la homofòbia,
bifòbia i
transfòbia

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

Dia de la
Diversitat

Participem per tercer any consecutiu en aquesta jornada organitzada
per la Regidoria de Drets Civils en la qual promovem la participació
del jovent i el respecte per la diversitat a partir de diferents tallers i
activitats.

Cafè&Concerts
dels Drets
Humans

Col·laboració amb l'organització dels cafè&concerts organitzats per
la Federació Catalana d'ONG pels Drets Humans, que incentiven el
debat al voltant d'algun d'aquests drets.

Dia del Migrant

El CJB participa a la mostra d'entitats, amb material propi i d'entitats
membres.

Contes a la fresca Cicle de contes a la fresca durant els mesos de juny i juliol on cada
GT Contes pels Drets
dia es tractarà un tema diferent: qüestions de gènere, de desigualtats Humans
pels Drets
nord-sud, l'estat dels drets humans al món...
Humans

Estratègia d'interlocució i participació externa
Administració/
Departament/
Espai/Entitat

Estratègia

ESPAIS ASSOCIATIUS:
Coordinadora d'Entitats - Participació com a entitat membre en el disseny i la realització d'activitats
amb Palestina al Cor
Fòrum Social Català

- Participació a la comissió de logística.
- participació a alguns seminaris que tinguin a veure amb els temes tractats a les línies de
curs.

SOS Racisme

- Estudiar la viabilitat d'un assessoria al CRAJ vinculada amb la inclusió social.
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- Acció pel Dret a Vot de les persones immigrades.
DEPARTAMENTS MUNICIPALS
Direcció d'Acció Social

- Establir estratègies de treball conjunt.

ESPAIS MUNICIPALS DE PARTICIPACIÓ
Acord Cívic per una
Barcelona Inclusiva
(Consell de govern)

- Coordinació del MAJ amb les entitats que treballen temes d'inclusió.

Consell Municipal
d'Immigració

- Conèixer i treballar conjuntament amb entitats de persones immigrades.

- Conèixer i establir una xarxa de treball amb altres entitats de la ciutat que treballin
Consell Municipal de
Benestar social (Grup de temes d'inclusió social i lluita contra la pobresa, des d'una perspectiva no assistencialista.
- Dotar-nos d'eines i discurs entorn a la lluita contra la pobresa i l'exclusió social.
Treball de Pobresa)
- Obrir una línia de treball amb temes d'esport.
Consell Municipal de
Benestar social (Grup de
Treball d'Infància)
Consell Municipal de
Gais i Lesbianes i
Homes i Dones
Transsexuals

- Definició del Pla Municipal pel col·lectiu lesbià, gai, bisexual i transsexual.
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EIX 3: Participació i educació en valors entre els adolescents
Ens trobem en un moment on des del CJB s'han consolidat les accions i projectes que es duen a terme als
instituts. L'Espai de Participació de Secundària (EPS!), el Visc, Convisc, Participo!, la Campanya de
Consells Escolars o el Projecte de Salut Emocional, en són els exemples més clars.
Seguirem treballant en aquesta línia, posant èmfasi en la coordinació associativa pel que fa a tots els projectes
que es duen a terme als instituts des del CJB i les entitats membres. Èmfasi que també donarem a la
coordinació amb els punts JIP, fomentant la relació directa entre aquests i les associacions juvenils, les
plataformes territorials i el CJB.
Enguany, volem iniciar una línia dedicada a l'esport. Entenem que les entitats esportives són grans
aglutinadores de persones joves i, per tant, espais on poder treballar transversalment l'associacionisme com
a eina de participació i d'acció. Treballarem en aquesta línia començant amb el contacte amb federacions,
entitats i institucions de referència i, sobretot, amb les entitats membres del CJB, per tal d'assentar les bases
que regiran les accions de cara al proper any.
Per últim, continuarem amb les guies de salut orientades, principalment, a un públic adolescent.
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 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.
Treballar els valors de l'associacionisme a través de l'esport.

Estratègia de coordinació associativa
Accions

Descripció i resultats esperats

Espais de participació de
les entitats

Coordinació de tots aquells projectes que. tant el CJB com les GT Coordinació Instituts
Coordinar els
entitats membres. duen a terme als instituts de la ciutat, fent un
diferents
projectes que es recull de recursos útil. tant pels propis centres com per les entitats
fan als instituts
des del CJB i les
entitats membres
Formació de
Consellers/es
Escolars

Dur a terme la formació de consellers/es escolars amb l'objectiu de GT Estudiants i Participació
proporcionar coneixements i recursos per a que puguin
desenvolupar la seva tasca.

Mantenir el
contacte amb els
consellers/es
escolars una
vegada passada la
formació

Fomentar les relacions entre consellers i conselleres escolars i GT
d'Estudiants
promoure la creació d'una xarxa a través de comunicacions 2.0. Participació
També es planteja l'opció de realitzar algun taller on treballar un
tema de fons com, per exemple, la immigració a les aules.

Visc, Convisc...
Participo!

Es manté el projecte als instituts, amb la 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.
Es valoraran els canvis duts a terme en el format i la metodologia,
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per tal d'incorporar-losen futures edicions del VCP.
EPS – Espai de
Participació a
Secundària

Espai de trobada d'alumnes de diferents instituts per tractar com GT
d'Estudiants
fomentar la participació al seu centre i donar recursos a joves Participació
impulsors d'iniciatives als seus centres, associacions d'alumnes i
consellers i conselleres escolars

i

Campanya contra Continuem difonent els resultats de l'estudi de bullying finalitzat el GT de la Campanya contra
2010. Acció i edició de materials.
el bullying homòfob
el bullying
homòfob
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

Vinculació de les accions generades des de l'associacionisme juvenil
i els diferents grups de treball del CJB amb els centres d'educació
secundaria, utilitzant els Punts JIP com a nexe. Per tant, es pretén
consolidar els canals de relació entre tots els actors esmentats.

GT Estudiants i Participació
GT Coordinació als
Instituts
GT Plataformes

Guies de Salut

Es preveu editar tres noves guies de salut destinades a adolescents i
joves.

L'esport és salut!

S'iniciarà el contacte amb institucions, federacions i entitats GT
d'esport
esportives per tal de poder iniciar una línia de treball específica de associacionisme
cara al 2012.
L'objectiu d'aquest any és establir, entre totes aquelles entitats que
hi vulguin participar, les prioritats del CJB vers el treball de la
participació a través de l'esport. Aquest procés s'acompanyarà
d'una acció esportiva a determinar.

Estratègia d'interlocució i participació externa
Administració/ Departament/
Espai/Entitat

Estratègia

ESPAIS ASSOCIATIUS
CASAL LAMBDA, ICEV, AMPGIL, - Elaboració de l'estudi d'experiències escolars d'adolescents LGBT i
d'adolescents fills i filles de famílies de gais i lesbianes.
FLG, SOS Bullying, FAGC.
- Campanya contra el bullying homòfob
- Tornar a obrir el debat i el treball al voltant de projectes concrets de
participació a Secundaria en el marc del GT de Participació a Secundaria.

CNJC
DEPARTAMENTS MUNICIPALS
Institut Municipal d'Educació de
Barcelona

- Codefinició i execució de la Campanya de Consells Escolars.
- Preparació de la Formació de Consellers Escolars.
- Suport puntual a l'Audiència Pública dels nois i noies.

Projecte Educatiu de Ciutat

- Obertura dels equipaments escolars fora de l'horari lectiu.
- Difusió dels projectes que fa el CJB.

Direcció de Joventut

- Codefinició i execució de la Campanya de Consells Escolars.
- Preparació de la Formació de Consellers Escolars.
- Coordinació i incidència sobre els Punts JIP.

ESPAIS DE PARTICIPACIÓ MUNICIPALS I GENERALITAT
Consell Escolar Municipal

- Codefinició i execució de la Campanya de Consells Escolars.
- Preparació de la Formació de Consellers/es Escolars.
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- Obertura dels equipaments escolars fora de l'horari lectiu.
Grup Motor de participació a
Secundaria

- Tornar a obrir el debat i el treball al voltant de projectes concrets de
participació a Secundaria.
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EIX 4: Reconeixement i visualització de les associacions juvenils, el CJB i la seva tasca
L'any 2010 engegàvem aquest eix en relació als trenta anys d'existència del CJB i als anys d'experiència de
l'associacionisme juvenil. Vam elaborar els materials de la campanya de foment de l'associacionisme i ara toca
executar-la i fer-la arribar el més lluny possible per tal que sigui una bona eina per la visibilització del jovent
associat de la ciutat i per al creixement quantitatiu de les entitats juvenils, juntament amb la festa Ni-Ni “Ni
“Sudem”-Ni ens Conformem”, que no vam poder realitzar l'any anterior i que, per tant, serà el punt
culminant de la campanya.
Afegim, a més, el reconeixement de les associacions juvenils i del CJB a la seva tasca, continuant treballant
per què aquesta es visualitzi i sigui reconeguda com a eina de participació, es valori en positiu i sigui tractada
als mitjans amb la importància que es mereix. Per aconseguir-ho farem especial èmfasi en la consecució de
nous acords de col·laboració amb mitjans amb els quals ja hem començat a contactar-hi.
Aquest any, doncs, seguirem posarem èmfasi en l'estratègia de comunicació del propi CJB i de les entitats
membres per tal d'aconseguir més i millor presència als mitjans. Continuarem treballant per a donar a
conèixer la tasca de l'associacionisme juvenil, i per que la joventut sigui tractada en positiu.
Seguirem, com ho fem any rere any, fomentant els projectes de les entitats en els àmbits de la Salut, la
Participació i la Cooperació a través dels Premis BCJ, així com als joves a nivell individual o col·lectiu en
l'àmbit artístic.
Innovant, aquest 2011 també apostem per la música i la cultura popular. Un concurs de bandes novells a
nivell de ciutat, i la promoció de la cultura popular en el marc de la festa de foment de l'associacionisme
seran els eixos centrals d'aquest àmbit.
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 la festa de foment de l'associacionisme
Promoure la creació artística i cultural com a eina d'expressió dels i les joves.

Estratègia de coordinació associativa
Accions

Descripció i resultats esperats

Espais de participació de
les entitats

Premi Art-icipa't Realització de la segona edició del concurs, amb la proposta Obert a totes les entitats i
d'ampliar la convocatòria de categories i incorporar-hi l'escriptura. individuals
Treballar pel
reconeixement
de
l'associacionisme
educatiu i per
que les entitats
puguin
desenvolupar la
seva tasca en
espais dignes

Suport a les associacions educatives en la demanda d'espais dignes GT pel reconeixement de
per a realitzar les seves activitats. Treballar el rol de les federacions l'Associacionisme Educatiu
educatives i les plataformes territorials com a interlocutores amb
l'administració en la recerca de locals per a les seves entitats.

Premis BCJ

Premis convocats anualment on es premien projectes d'entitats Obert a totes les entitats
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que fomentin la promoció de la Salut, la Participació i la
Cooperació
Distribució dels diferents formats de la campanya als espais més
Fase de difusió
adequats per tal d'arribar al màxim nombre possible de persones
de la campanya
joves.
de Foment de
l'Associacionisme
Recerca de nous canals de difusió que siguin el màxim eficients
possibles i de noves col·laboracions que ens ajudin a multiplicar
l'impacte de la campanya.
Ús de la campanya com a eina de difusió de la Festa Ni-Ni i
viceversa.
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

Inici de la interlocució amb Joventut i l'ICUB per tal de disposar
d'un espai fixe durant les festes de la Mercè autogestionat pel CJB i
les entitats.

Potenciar la
visibilitat de
l'associacionisme
juvenil de
Barcelona i una
percepció social
positiva de la
gent jove de la
ciutat

Gestió diària de les xarxes socials del Consell, amb l'objectiu GT de comunicació
principal de donar visibilitat a les propostes de més qualitat de les
associacions membres.
Continuar oferint a les associacions membres suport en les seves
estratègies de relacions amb els mitjans.
Creació d'un grup de treball amb les persones responsables de
comunicació de les entitats per tal d'establir una estratègia
d'aliances i relacions amb mitjans que puguin ser aprofitades pel
Consell i, sobretot, per les entitats membres.
Continuar fent difusió dels posicionaments del Consell i
reaccionant a l'actualitat per esdevenir un referent informatiu a la
ciutat.
Elaboració d'un document formatiu (901) amb les claus per a una
correcta difusió externa de les activitats de les associacions juvenils
amb tots els recursos que tenen al seu abast a la ciutat.

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
Estudiar la
possibilitat
d'editar una
publicació

Renovació de la tramesa electrònica del CJB amb l'objectiu de tenir
un canal de comunicació setmanal amb les entitats que sigui el
màxim efectiu possible.
Mantenir permanentment informades a les entitats dels recursos
que tenen al seu abast a través del CRAJ-LA FONTANA.
Aprofitar els recursos web 2.0 per difondre l'activitat del
secretariat del Consell i permetre el traspàs d'informació de
manera bidireccional.
Recerca d'una col·laboració amb algun mitjà de comunicació que
sigui proper als i a les joves i que ens permeti encartar aquesta
publicació.
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Elaboració dels continguts d'aquesta publicació que ha de servir,
periòdica que
pugui arribar als i sobretot, per visibilitzar a les associacions juvenils entre els i les
joves i difondre les potencialitats del fet d'associar-se.
a les joves de la
ciutat
Celebració de la
festa Ni-Ni

Celebració de la festa Ni-Ni, amb l'objectiu de promoure
l'associacionisme juvenil entre els i les joves no associats/des.

Concurs de
Bandes Novells

Concurs de grups de música juvenils, que es durà a terme en
diferents equipaments juvenils de BCN, amb l'objectiu de
promoure l'accés d'aquests a escenaris i espais d'assaig de la ciutat.

Promoció de la
Cultura Popular

En el marc de la festa de foment de l'associacionisme, es durà a
terme una acció de promoció de la cultura popular entre totes
aquelles entitats membres que s'hi dediquen. L'objectiu és donar a
conèixer aquest àmbit associatiu i fomentar-hi la seva participació.

Estratègia d'interlocució i participació externa

Administració/
Departament/
Espai/Entitat

Estratègia

DEPARTAMENTS MUNICIPALS
Comissionat d'Alcaldia per - Mercè 2012
a la Participació Ciutadana
Direcció de Joventut

- Aconseguir participar en la gimcana de la Mercè.

MITJANS DE COMUNICACIÓ
- Mantenir un espai setmanal per les entitats membres i el CJB a Com Ràdio
Corporació Catalana de
Mitjans Audiovisuals, BTV, - Promoure la presència del moviment associatiu juvenil als mitjans
Com Ràdio, 20minutos i
altres mitjans
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EIX 5: Gestió i organització interna del CJB i les associacions juvenils
Després d'un any intens pel que fa a la gestió associativa, lligat a temes pressupostaris i conseqüències de la
crisi que ens continua afectant, aquest 2011 hem cregut convenient afegir un cinquè eix: La gestió i
organització interna del CJB i les associacions juvenils. S'emmarcaran, doncs, totes les noves accions que,
fruit d'un 2010 amb dificultats econòmiques i de gestió, volem treballar i millorar. I ho farem aplicant aquests
canvis al CJB, fent-los extensibles a totes les entitats que s'han trobat en la mateixa situació. L'edició de
materials o la creació de grups de treball específics ajudaran a compartir els entrebancs de gestió que es
viuen a les entitats juvenils, a la vegada que s'aportaran propostes de millora a partir de totes les
experiències.
Aprofitant aquest eix, hem volgut destinar aquest 2011 a posar ordre a tots aquells materials i recursos que
el CJB ha anat creant i aglutinant al llarg dels seus 30 anys de vida. L'objectiu és poder fer extensible a tota la
ciutadania, i en especial als i les joves, els recursos per a conèixer, promoure i potenciar el poder de
l'associacionisme juvenil.
Estratègia de coordinació associativa
Accions

Descripció i resultats esperats

Espais de participació de
les entitats

Revisió i
Redacció del
Reglament de
Règim Intern

Revisió del reglament d'assemblees, Secretariat, Sistema de
Quotes, etc..

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, etc.,vinculació automàtica a
altres eines del CJB: web, gestió econòmica, etc.

Redacció del
Protocol
d'administració
associativa i ferne un recurs del
CRAJ

Creació d'un punt de trobada de les entitats per a tractar temes GT de gestió
generals d'administració associativa i gestió cívica, disseny i
redacció del protocol d'administració associativa i gestió cívica,
redacció, conjunta amb el CRAJ de bones pràctiques mensuals i
consells per a les entitats.

Creació del certificat digital, activació de les carpetes electròniques
Millora de les
amb les administracions que ofereixin aquesta possibilitat.
eines de gestió
del CJB i fer que
els recursos
creats siguin
extensibles a
totes les entitats
Inventari dels
recursos,
materials i fons
històric del CJB

Creació de una base de dades de la biblioteca, els materials i els
recursos del CJB, creació d'un sistema de préstec i/o cessió del
fons bibliogràfic i dels materials i recursos, reorganització del
magatzem, inventari i arxiu del fons històric, digitalització del fons
històric en paper, destrucció de la documentació confidencial
obsoleta.

A partir de la Reforma dels Estatuts del CJB, durant el 2011 es GT reforma d'Estatuts
Reforma dels
Estatuts del CJB i faran efectius tots els canvis que aquesta reforma implicarà.
desenvolupamen
t dels canvis
aplicats
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INSTRUMENTS DE PARTICIPACIÓ ASSOCIATIVA
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Grups de treball
GT sobre l'ús de l'espai públic: Amb aquest Grup de Treball es vol seguir amb el diagnòstic sobre les
principals demandes i necessitats de les associacions juvenils a l'hora de fer servir l'espai públic per a les seves
activitats. També es vol analitzar quins són els principals impediments que es posen des de l'administració.
L'objectiu serà dur a terme una acció que visualitzi aquestes demandes, a la vegada que es fan propostes a
l'Ajuntament
GT de seguiment de la Campanya d'Emancipació de les persones joves: La campanya de suport a
l'emancipació ha de visualitzar la necessitat de polítiques públiques que afavoreixin i facilitin l'emancipació de
les persones joves. Aquest Grup de Treball serà l'espai on es treballaran les Guies de Treball i on es farà el
seguiment de la campanya iniciada l'any anterior. Així mateix, en aquest espai es treballaran els temes
relacionats amb formació i treball: Els debats sobre “Transició Escola-Treball” i “FP, oportunitat o
precarietat?”
GT de la Setmana contra la LGBTfòbia: Espai on es planificaran les accions a realitzar durant la setmana
contra la LGBTfòbia.
GT LGBT: Espai on es recolliran propostes per tal d'incidir en les polítiques municipals, així com es
determinaran accions específiques lligada a la lluita Trans i a l'exposició sobre Amors Diversos.
GT de Cooperació amb el Marroc: Aquest Grup de Treball està format per entitats que treballen amb
entitats de Tànger i entre les quals s'ha començat un projecte comú de cooperació. El projecte té per
objectiu l'apoderament d'un grup de joves com a motos de transformació social.
GT de Contes pels Drets Humans: Grup de Treball obert a totes aquelles entitats que estiguin
interessades en crear el cicle de contes a la fresca per a adults, que tindrà lloc durant els mesos de juny i
juliol. S'hi treballaran temes com les desigualtats nord-sud, qüestions de gènere, etc.
GT de Coordinació als Instituts: Amb aquest Grup de Treball volem reunir les diferents entitats que
tenen projectes als instituts o que tenen la intenció de fer-ho. Volem buscar línies de treball conjuntes que
facilitin la nostra tasca a la vegada que ens coordinem millor.
GT d'estudiants i participació: Aquest serà, un any més, el Grup de Treball responsable de la Campanya
de Consells Escolars i de la posterior formació.
GT de la campanya contra el bullying homòfob: Es farà un seguiment de la campanya de difusió dels
resultats de l'estudi sobre bullying homòfob.
GT del cicle de debats “a un altre ritme”: En aquest grup de treball es treballarà sobre les temàtiques
que es volen abordar al cicle de debats, relacionades amb alternatives al model de vida actual.
GT del FSCat: Aquest Grup de Treball estarà format per totes les entitats que volen formar part del procés
del FSCat, tant en la seva preparació com en la participació en els seminaris.
GT sobre joventut en conflicte: Es concretarà l'acció a dur a terme en relació a la situació que viu la
joventut a Israel i Palestina. Concretament, es tractaran temes com l'objecció de consciència a Israel o el
moviment de resistència noviolenta a Palestina.
GT d'organitzacions polítiques: Aquest any, el Grup de Treball es centrarà en la campanya de foment del
vot entre les persones joves, preparant els debats i xerrades amb els candidats joves i alcaldables per a les
properes eleccions municipals.
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GT pel reconeixement de l'Associacionisme Educatiu: Aquest Grup de Treball servirà per planificar les
accions a dur a terme entre totes les Federacions d'associacionisme educatiu pel reconeixement de la seva
tasca.
GT d'esport i associacionisme: Aquest Grup de Treball servirà per definir les línies que el CJB ha de seguir
en relació a l'esport i l'associacionisme, i farà una detecció dels interlocutors a tenir en compte per iniciar el
procés.
GT de comunicació: es treballarà per tal de promoure la visibilització de l'associacionisme juvenil als
mitjans, així com per aportar temàtiques a tractar en els espais setmanals que el CJB disposa a mitjans
concrets.
GT de gestió: Aquest any s'inicia aquest Grup de Treball, amb l'objectiu de millorar la gestió i organització
associativa i crear recursos extensibles a totes les entitats.
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