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PRESENTACIÓ
Una ciutat, qualsevol ciutat, no pot oblidar-se de la seva joventut. I menys encara si, en el passat
recent, ha impulsat un desenvolupament i aprofundiment exemplars de les polítiques específicament orientades a joves, com és el cas de Barcelona ençà de la recuperació dels ajuntaments
democràtics. Certament, aquesta és una relació delicada i alhora amb un potencial expansiu enorme: l’enfortiment del municipalisme com a motor imprescindible per al desplegament
d’unes polítiques de joventut veritablement incisives, vinculants, participades i útils per al jovent.
Vivim una època de grans transformacions en què moltes certeses i conquestes socials estan
sotmeses a un perill real d’involució. I la joventut en el seu conjunt representa en aquest context
dinàmic ple d’incertesa un sector especialment vulnerable, que tanmateix conté en el seu interior moltes respostes i solucions per als mals de la societat actual. No perquè aquesta joventut
sigui millor o pitjor que d’altres que l’han precedida, sinó perquè cada generació fa la seva aportació particular de noves mirades i perspectives sobre vells problemes, i alhora posa la llavor de
noves contradiccions que hauran d’encarar i resoldre les joventuts futures.
Els i les joves d’avui, amb les entitats juvenils de la ciutat i el Consell de la Joventut de Barcelona, reivindiquem el nostre dret, el nostre espai, la nostra oportunitat de participar, d’aportar i
d’actuar, per proveir solucions i també per tenir dret a equivocar-nos. Reivindiquem, en definitiva, el nostre dret a ser ciutadans i ciutadanes, sense precarietats cròniques ni papers de segona
fila. Volem implicar-nos en construir la ciutat i tenim moltes propostes per a donar-li rostre, tal
com demostra el llibre que teniu a les mans. Només així, sense escatimar esforços i amb una
voluntat sincera, farem conjuntament una Barcelona millor.

Pau Gonzàlez
President del CJB
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En els darrers mesos les polítiques de joventut de la ciutat de Barcelona s’han vist sotmeses a un tímid procés de discussió crítica, el qual encara no s’ha desplegat totalment
ni ha finalitzat en el moment de publicar aquestes línies. Després d’una llarga trajectòria de
dècades encetada amb el primer Pla Jove de 1985, l’esgotament de l’anterior legislatura i el
posterior canvi de color del govern municipal, en un context de crisi econòmica internacional
de primer ordre, podrien suposar un interrogant a la vigència i la continuïtat de les polítiques
públiques destinades al jovent i la seva transversalitat en l’organigrama de l’Ajuntament, del
qual la ciutat comtal sempre havia fet bandera. Les tesis de l’austeritat i l’estalvi en la despesa pública, en voga a tots els nivells de l’Administració, hauran de conviure amb la clara
evidència que, en un moment en el qual s’han disparat tots els indicadors d’exclusió social
de la joventut, les mesures en pro dels i les joves de la ciutat ha de ser una prioritat en
l’acció política municipal.
Tal vegada per la inèrcia històrica, o potser per la constatació d’aquesta importància d’actuar
ara per pal·liar els efectes devastadors que la crisi està provocant entre les noves generacions
de joves, a finals de l’any 2011 el consistori endegava el procés d’elaboració d’un nou
Pla Director de les Polítiques d’Adolescència i Joventut de l’Ajuntament de Barcelona,
preveient un període sorprenentment breu -només quatre mesos- per a la seva realització i
aprovació. D’entre els agents i col·laboradors implicats en la seva discussió i redacció, ens
hi trobàvem el Consell de la Joventut de Barcelona (CJB), que des del primer moment vam
traslladar la necessitat d’allargassar els terminis previstos inicialment i d’aprofundir en
l’apartat participatiu per tal de garantir el màxim de permeabilitat envers les inquietuds i
necessitats del jovent barceloní.
Així, ja durant el mes de maig vàrem fer arribar a la Regidoria el Primer document d’aportacions
del CJB al procés d’elaboració del Pla Director de les Polítiques d’Adolescència i Joventut
de l’Ajuntament de Barcelona, el qual incorporava diverses consideracions de fons que
enteníem que calia tenir presents en el moment de plantejar, discutir i dissenyar el nou pla
municipal. Descrivíem uns mínims inicials sobre l’esmentat procés participatiu, tant indivi7
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dual com associatiu, i la perspectiva teòrica des de la qual havíem d’abordar el Pla Jove,
consistent a situar en el centre de la interpretació de les dades la qüestió de l’emancipació
i l’exercici efectiu de la plena ciutadania. A continuació aportàvem dades per a l’elaboració
d’una diagnosi competent, i ho complementàvem amb la valoració del plajovebcn 20062012 precedent i el seguiment del Pla d’Equipaments Juvenils 2008-2015 de la ciutat, ambdós encara vigents a dia d’avui.
Dos mesos després, abans de les vacances d’estiu, vam fer pública una nova aportació, que
naixia fruit de la preparació del primer document i l’anàlisi en profunditat que se’n derivava,
així com del treball de mesos de discussió i consens amb les associacions juvenils de la
ciutat. El resultat fou el plec de les 63 propostes prioritàries de les associacions juvenils
per a la ciutat que volem. Amb l’horitzó de la redacció del nou Pla Jove a tocar, i immersos
en ple procés de la seva discussió a les dependències municipals, desitjàvem que aquestes
orientacions es veiessin reflectides al seu redactat final, en atenció a les demandes del teixit
associatiu juvenil. Tanmateix, el seu potencial no es restringeix només al Pla Jove, sinó que
pretenem que funcionin com a punt de partida per a treballar en la línia de consolidar un
discurs integral i entenedor sobre les necessitats i inquietuds del jovent associat de Barcelona. És per aquest motiu que vam decidir emmarcar-les i difondre-les en la campanya
#BCNésbona si la joventut sona!, que va ser iniciada amb la publicació del document esmentat i el llançament de l’espai web de referència www.bcnesbona.cat.
Aquest primer recull, que no esgotava la llarga llista d’aportacions i mesures defensades
pel moviment associatiu juvenil barceloní, sinó que en remarcava les que havien estat considerades més urgents i imprescindibles, es veu ara complementat i més complet amb la
publicació que teniu a les mans. Però el camí tampoc no acaba aquí, atès que les realitats
juvenils són dinàmiques i per tal de conèixer-les i adaptar-s’hi és necessari mantenir una
tasca de seguiment i actualització constants.
Per aquests motius, desitgem que les 249 propostes que ara presentem i el treball i la discussió d’aquests mesos esdevinguin el tret de sortida d’un full de ruta creatiu i autònom
que pugui servir per a definir un present i un futur més estimulant i prometedor per als
milers de persones joves que viuen a la nostra ciutat i per a les seves associacions i projectes
col·lectius.
En una fase històrica de regressió social i de crisi declarada a tots els nivells, el Consell de la
Joventut de Barcelona volem reivindicar, un cop més, el paper central dels i les joves en la
societat d’avui i de demà, el nostre dret d’exercir una ciutadania plena sense temporalitats
ni precarietats de cap mena, i la nostra capacitat sobradament demostrada per assumir les
responsabilitats i els reptes del moment en què vivim.
Barcelona, desembre de 2012
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La desregulació en el camp de la legislació i de l’economia, la introducció de lògiques de benefici en la gestió dels serveis públics i el frenesí especulador del món financer han contribuït
a canviar un panorama en el qual ja no operen les antigues certeses en què es recolzaven els
i les joves de generacions anteriors per tal de construir els seus projectes de vida autònoms.
Iniciant la segona dècada del nou segle, trobem una societat que fa passes en ferm cap a
un perill real de fractura social, en què es constata un gradual desplaçament poblacional
a situacions properes als llindars de la pobresa relativa o moderada. L’atur galopant, la
congelació de salaris i pensions, les retallades en els serveis públics i les prestacions socials,
els raquítics ajuts a les famílies, els deutes hipotecaris, l’augment sostingut dels impostos
indirectes i la pèrdua de poder adquisitiu, entre d’altres, són algunes de les problemàtiques
que, cada cop més, impacten i afecten en la vida de les persones i famílies més vulnerables.
En aquest context, la joventut continua ancorada en el seu tradicional paper de peça
estructuralment dèbil entre el conjunt de la població. I ho és per causa justificada, atès
que hem hagut de suportar durant anys un procés irrefrenable de precarització de les
condicions de treball per a la gent jove, esquitxades per les xacres de la temporalitat, la infraremuneració i el baix reconeixement dels llocs de feina que s’ofereixen al mercat. La consolidació de les empreses de treball temporal, l’extensió del model de beques i de convenis
de pràctiques com a fórmules encobertes de contractació precària, les múltiples reformes de
la legislació laboral que han llimat les clàusules i mecanismes que protegien els treballadors
i treballadores i les seves condicions de treball... són expressions d’un procés de fons que ha
vingut desenvolupant-se en els anys que ens han precedit, encaminant-se cap a la conformació d’un mercat laboral precari que afecta de forma primordial la gent jove.
Les dades parlen per si soles i mostren els dramàtics efectes acumulats d’aquesta tendència: a dia d’avui, la taxa de temporalitat d’entre els 16 i els 29 anys (43%) triplica la de la
població general catalana (14%). En dades de 2011, els joves van signar el 42% del total
de contractes realitzats a Catalunya, dels quals un 90% eren temporals. L’atur juvenil en
la franja de 16 a 24 frega el 50% a finals d’aquest any, més del doble de la taxa global
(22,6%), i s’eleva fins a un esgarrifós 72% en l’edat de primera incorporació al mercat de
treball, compresa entre els 16 i els 19 anys. Tanmateix, només el 17,4% dels i les joves
sense feina cobren algun tipus de prestació d’atur, xifra que se situa en més del 40% entre
la població adulta. En correspondència, la taxa d’emancipació domiciliar juvenil s’ha vist
rebaixada al 28% en el mateix període, en una dinàmica a la baixa que amb tota probabilitat
continuarà descendint i que s’allunya dels ja insuficients recòrds històrics del 32,4% registrats l’any 2007. Els casos de joves que retornen a casa dels pares es multipliquen, mentre
detectem un fenomen preocupant d’èxode juvenil, amb la sortida de milers de joves a
l’estranger per tal de cercar les oportunitats laborals i formatives que no troben a casa.
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La conjuntura actual està travessada per transformacions i canvis que se sobreposen i acumulen de forma accelerada. En unes poques dècades el panorama i les possibilitats de
futur que la societat catalana oferia a la seva joventut han canviat de forma radical: de les
seguretats sòlides, les trajectòries lineals i els mecanismes de relativa promoció social que
oferia l’Estat del benestar que avui ja podem anomenar clàssic -i que a l’Estat espanyol mai
no va desenvolupar-se plenament- hem passat a un escenari governat pel paradigma de
la inseguretat, les trajectòries discontínues, l’individualisme sistèmic i el risc permanent,
autèntica essència de l’anomenada era de la postmodernitat i el capitalisme postindustrial.
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Aquest quadre descriptiu, a més, cal combinar-lo amb altres elements que afecten la realitat
de la gent jove, tals com l’abandonament escolar, l’augment de les matrícules dels estudis
superiors, la minsa cultura del lloguer i els preus desorbitats del metre quadrat a la ciutat, les
elevades tarifes del transport públic i unes estructures de participació social i política sovint
massa rígides, inoperants i burocratitzades.
La constatació d’aquesta situació generalitzada en la major part de la joventut barcelonina
suposa un retorn de les qüestions que afecten principalment l’àmbit de l’emancipació juvenil (formació, treball i habitatge) a la centralitat del discurs sobre les accions i mesures
que haurien d’aplicar-se de forma urgent i prioritària. En una situació de crisi prolongada en
el temps, que se suma a un corrent de fons que ha degenerat durant dècades les condicions
de treball i de vida de la gent jove, es podria trobar una connexió clara amb els pressupòsits
de les anomenades polítiques nuclears o de transició, encaminades a tractar i resoldre les
problemàtiques detectades en els camps laboral, domiciliar i formatiu. Tanmateix, la diferència essencial amb el context dels anys vuitanta que va veure néixer aquestes formulacions
teòriques radica en la profunda crisi democràtica dels nostres temps, inexistent en aquell
moment de construcció del feble Estat del benestar i del sistema parlamentari a l’Espanya
postfranquista.
L’entrada al nou mil·lenni i l’auge dels postulats econòmics del neoliberalisme, juntament
amb l’insuficient control del deute, han posat en entredit la continuïtat, tal com les hem conegudes, de les estructures dels règims de benestar que havien caracteritzat l’Europa de la
segona meitat del segle XX, acompanyant-se d’un augment sense precedents del poder i la
influència dels principals grups econòmics i financers. Diàriament assistim a una pugna pel
control de la iniciativa política entre els governs electes i els mercats, és a dir, les institucions
financeres internacionals. Ben a prop, a Itàlia o Grècia, hem vist situacions alarmants que
amenacen amb reproduir-se a casa nostra. Els escàndols de corrupció política, també a Barcelona i al conjunt del país, han esdevingut una realitat familiar. Aquestes transformacions
en el pla local i global tenen unes greus conseqüències en el marc de la quotidianitat
social i política, generant recel i fomentant l’augment del descrèdit i la desafecció envers
les estructures actuals de participació, incapaces de compensar les insuficiències de la
democràcia representativa.
Per tots els motius exposats, avui no podem limitar-nos a un discurs sobre les condicions
d’emancipació de la gent jove, del tot imprescindibles, sinó que hem d’incidir en la urgent
necessitat de reforçar i reivindicar els drets de participació de tota la ciutadania, especialment
per a una joventut que s’ha vist exclosa històricament i sistemàtica dels espais i mecanismes
previstos pel sistema polític existent. Cal superar el consens social implícit que reserva per
als i les joves unes pitjors condicions de treball, que els nega la possibilitat d’emancipar-se i
desenvolupar el seu projecte de vida autònom, que els bandeja del reconeixement social de
les tasques que realitzen, que els relega a una situació d’espera cada cop més llarga en què
es preveu que basin la seva activitat en l’oci i el temps lliure... cal superar, en definitiva, la
percepció molt estesa que ens considera ciutadans de segona amb menys drets efectius
que la població adulta. És per aquestes raons que creiem convenient i oportú assumir els
plantejaments que es deriven del marc teòric de la plena ciutadania juvenil, en el qual considerem inclosos i centrals els aspectes que fan referència a les condicions d’emancipació
de la gent jove, combinats amb la ferma convicció que un dels aspectes primordials per a
superar la situació de crisi i estancament actuals passa per augmentar, millorar i diversificar
la participació democràtica de la joventut i del conjunt de la ciutadania.
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És en aquesta direcció que pretenem continuar treballant des del Consell de la Joventut
de Barcelona i el conjunt de les associacions i entitats juvenils de la ciutat, tal com hem
vingut fent amb la campanya No Claudiquis: troba la clau per emancipar-te! i la resta de
programes i projectes que impulsem cada dia. Aquestes propostes són un element més per
incitar al debat, la reflexió i l’acció transformadora. Perquè els i les joves tenim molt a dir
sobre com avançar i sortir de la situació en què ens trobem. Perquè mereixem poder gaudir
dels mateixos drets efectius i les mateixes expectatives vitals que qualsevol altre sector de la
població. El moment és clau. Està en joc el dibuix de la ciutat que volem: inclusiva, oberta,
jove, moderna i inspirada en els principis de la participació ciutadana i la justícia social.
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El moviment associatiu juvenil de Barcelona, involucrat diàriament en la construcció del
teixit cívic de la ciutat, volem posar èmfasi en la reflexió sobre el moment actual com a
frontissa entre la societat d’ahir i la societat de demà. El delicat equilibri que ha fet possible
durant dècades una certa redistribució de la riquesa i l’extensió del benestar a la majoria
de la població pot trencar-se fàcilment si no s’atura l’onada de retallades, desregulacions i
reformes antisocials que ja han arribat massa lluny. En aquest context, la joventut com a
sector especialment afectat per la crisi ha de merèixer els màxims esforços per part de
l’Administració, per tal de corregir un llarg camí de desprotecció i precarietat que mai
s’hauria d’haver recorregut.
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És, en definitiva, un compendi que s’ha elaborat a partir de la discussió col·lectiva, prenent
en consideració les circumstàncies actuals de limitació pressupostària però sense permetre
que el dogma de l’austeritat actual castigui les possibilitats de desenvolupament de les
futures polítiques de joventut. Així mateix, s’ha tingut en compte la dispersió de competències existent en el camp de l’Administració, apel·lant a la capacitat normativa i executiva de
l’Ajuntament de Barcelona, tot i que pel seu caràcter global no s’han limitat al camp específic
de l’acció en joventut, sinó que van molt més enllà en sintonia amb un plantejament ambiciós
de model de ciutat. Finalment, un element central en el redactat que oferim a continuació és,
en molts casos, la urgència de les accions proposades.
Reiterem la pretensió de fer un primer pas que serà seguit per molts altres. Aquest primer
recull constitueix un tot coherent a partir del qual poden afegir-se moltes altres aportacions,
convergint a l’entorn d’un objectiu general que les aglutina i justifica, el qual pot resumir-se
en el redactat següent:
Desenvolupar la plena ciutadania dels i les joves per tal de promoure les seves possibilitats d’emancipació, entesa de forma integral i atenent les seves múltiples dimensions,
garantint una educació de qualitat, l’accés a un treball i un habitatge dignes i l’exercici
actiu de la participació social i política. En resum, fer viable la seva realització plena com
a ciutadans i ciutadanes amb projectes de vida autònoms.
Aquest objectiu general es concreta en els objectius específics de cada eix i en les accions
recollides a cadascun dels àmbits que es descriuen a continuació.

4. MEMÒRIA PARTICIPATIVA
El document i la campanya #BCNésbona si la joventut sona! són fruit d’un procés que les
associacions que formem part del Consell de la Joventut de Barcelona vam engegar a la Trobada d’Entitats de novembre de 2011, moment en què es van començar a dibuixar els grans
eixos que hauria de contemplar un nou Pla Jove. A partir d’aquí, diversos grups de treball
d’entitats membres, nombroses reunions amb entitats de base dels districtes de la ciutat i
altres trobades plenàries d’entitats membres del CJB han perfilat el present document en un
projecte acumulatiu i col·lectiu.
A continuació detallem tots els espais de reflexió, debat i discussió col·lectiva que han existit
al llarg d’aquest període:

13

249

El conjunt de les propostes i aportacions de les associacions juvenils es corresponen amb
una visió integral i comprensiva de la joventut i la ciutat, situades en el marc conceptual
descrit anteriorment i estructurades en vuit eixos que aborden temàtiques específiques. Tanmateix, cal reiterar que ni aquest paquet de mesures prioritàries oblida moltes altres propostes possibles ni necessàries, ni la seva classificació en blocs temàtics invalida les múltiples
connexions i reciprocitats existents entre elles.
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4. MEMÒRIA PARTICIPATIVA

NOVEMBRE 2011
Trobada d’Entitats monogràfica sobre línies estratègiques del 2012
i propostes per al nou Pla Jove. Espai Jove de l’Eixample.
Participants: 21 entitats.
Grup de Treball de Participació a Secundària. Espai Jove La Fontana.
GENER 2012
Grup de Treball de Participació a Secundària. Espai Jove La Fontana.
Grup de Treball d’Associacionisme Educatiu. Espai Jove La Fontana.
Grup de Treball LGBT. Espai Jove La Fontana.
FEBRER 2012 - MAIG 2012
Enquesta a les entitats educatives.
Participants: 88 entitats de base de l’Àmbit de l’Associacionisme educatiu.
MARÇ 2012
47a Assemblea General Ordinària (AGO) del CJB. Casal de la Font d’en Fargues.
Participants: 22 entitats.
ABRIL 2012
Grup de Treball d’Associacionisme Educatiu. Espai Jove La Fontana.
Sessió de treball d’entitats juvenils del districte d’Horta-Guinardó.
MAIG 2012
Presentació de les propostes del CJB per al Programa
d’Actuació Municipal (PAM) 2012-2015.
Grup de Treball de Participació a Secundària. Espai Jove La Fontana.
Sessió de treball d’entitats juvenils del districte de Nou Barris.
Aportacions rebudes fruit del debat de la
Plataforma d’Entitats Juvenils de les Corts entorn el PAD.
JUNY 2012
Trobada d’Entitats monogràfica sobre propostes per al nou Pla Jove.
Casal de Joves de Les Corts.
Participants: 16 entitats.
Grup de Treball d’Associacionisme Educatiu. Espai Jove La Fontana.
Grup de Treball d’Emancipació. Espai Jove La Fontana.
Grup de Treball LGBT. Espai Jove La Fontana.
SETEMBRE 2012
Grup de Treball d’Associacionisme Educatiu. Espai Jove La Fontana.
Grup de Treball LGBT. Espai Jove La Fontana.
OCTUBRE 2012
Grup de Treball d’Emancipació. Espai Jove La Fontana.
Grup de Treball d’Associacionisme Educatiu. Espai Jove La Fontana.
Sessió de treball d’entitats juvenils del districte de Sants-Montjuïc.
Sessió de treball d’entitats juvenils del districte de Gràcia.
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ENTITATS MEMBRES PARTICIPANTS AL LLARG DEL PROCÉS

• Associació de Casals i Grups
de Joves de Catalunya
• Casal Lambda
• DONA – Joves Nacionalistes per a la Igualtat
• Federació ECOM
• Grup Jove de la Coordinadora Gai-Lesbiana
• Joventut Obrera Cristiana Nacional
de Catalunya i les Illes (JOC)
• Joventuts d’Unitat Progressista de la ONCE
• Associació Catalana d’Homosexuals,
Bisexuals i Transsexuals Immigrants (ACATHI)
• Associació de Joves Amics
de la Ràdio d’Horta Guinardó
• Associació Sòcio-Cultural Ibn Batuta (ASCIB)
• Federació de Cases Regionals de Catalunya
• Associació de Joves Dirigents - JODIC• Acció Escolta de Catalunya (AEC)
• Centre Marista d’Escoltes (CMS)
• Escoltes Catalans (EC)
• Esplais Catalans (ESPLAC)
• Federació Catalana de l’Esplai
• Federació de Centres Juvenils
Don Bosco de Catalunya
• Minyons Escoltes Guies de Catalunya –
Demarcació Barcelonès
• Moviment de Centres
d’Esplais Cristians (MCEC)
• Moviment Infantil i Juvenil
d’Acció Catòlica (MIJAC)
• Associació de Joves Estudiants
de Catalunya (AJEC)
• Associació d’Estudiants Progressistes (AEP)
• Associació Internacional d’Estudiants de
Ciències Econòmiques i Empresarials (AIESEC)

• Associació Universitària “Sin Vergüenza”
• Consell de la Joventut
d’Horta - Guinardó (CJd7)
• Plataforma Infantil i Juvenil de Les Corts
• Associació WAFAE
• Fundació Catalunya Voluntària
• Nexes Interculturals de Joves per Europa
• Recursos d’Animació Intercultural (RAI)
• INCA
• Col·lectius de Joves Comunistes –
Joventut Comunista (CJC)
• Joventut Nacionalista de Catalunya (JNC)
• Joventut Socialista de Catalunya –
Federació de Barcelona (JSC-BCN)
• Joventuts d’Esquerra Republicana de
Catalunya (JERC-Federació de Barcelona)
• Joves Comunistes – PSUC Viu
• Joves d’Esquerra Verda
de Barcelona (JEV-JIC)
• Unió de Joves Demòcrata Cristians
de Catalunya
• Associació Diomira
• Institut de Formació
de la Fundació Pere Tarrés
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• Acció Jove – Joves de CCOO de Catalunya
• Avalot - Joves de la UGT de Catalunya
• Espai Jove de la Intersindical – CSC
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ENTITATS MEMBRES PARTICIPANTS AL LLARG DEL PROCÉS

ENTITATS DE BARRI O DISTRICTE QUE HAN PARTICIPAT
DEL PROCÉS PARTICIPATIU
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ENTITATS DE BARRI O DISTRICTE QUE HAN PARTICIPAT
DEL PROCÉS PARTICIPATIU

• AE Jaume I del Coll
• AE Mafeking
• AE Sant Francesc Xavier
• AEiG Perot Guinarda
• AE Puig i Moliner
• Casal de Joves de la Guineueta
• Casal de Joves Queixal d’en Xöves
• CJC-Joventut Comunista de Catalunya Gràcia
• Coordinadora de Festes del Coll
• El Centre Moral i Instructiu de Gràcia
• Diables d’Horta

• Esplai Espurna
• Esplai Flor de Neu
• Esplai Torxa
• Esplai Xangó
• JERC Gràcia
• JERC Horta-Guinardó
• JNC Gràcia
• JNC Horta-Guinardó
• JSC Gràcia
• Malèfica del Coll - Colla de Diables i Drac
• Plataforma d’entitats infantils
i juvenils de Les Corts

ENTITATS DE BASE QUE HAN PARTICIPAT A L’ENQUESTA

• AEiG Gregal
• AEiG Itaca
• AE Jaume I
• A.S.R. Tagore
• AEiG Anselm Albareda
• AEiG Baden Powell
• AEiG Charles de Foucauld
• AEiG El cau del besòs
• AEiG K-2
• AEiG Mare de Déu de Núria
• AEiG Pare Bertran
• AEiG Rudyard Kipling
• AE Lluïsos de Gràcia
• AE Sant Ignasi
• AE Aldaia
• AE Antoni Gaudí
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• AE Azimut
• AE Can Baró
• AE El Pi de Les Corts
• AE Sant Ferran
• AE Joan Maragall
• AE Rakxa
• AE Ramon Llull
• AE Roland Philipps
• AE Sagarmatha
• AE Sant Francesc Xavier
• AE Skues
• AETerra-Nova
• AE Wé-ziza
• Esplai Josepets
• Esplai Trencaclosques
• Esplai Turons

ENTITATS DE BASE QUE HAN PARTICIPAT A L’ENQUESTA
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• Centre Esplai Xerinola
• Esplai Kasperle
• Esplai l’Estel
• Esplai L’Olivera Rodona
• Esplai La Gralla
• Esplai La Guineueta
• Esplai la Lluna
• Esplai la Platgeta de la Marina
• Esplai La Sagrera
• Esplai Matinada Pòrtics
• Esplai Movi de Sarrià
• Esplai Movi Poblenou
• Esplai Natzaret i Betània
• Esplai Sagrat Cor
• G.S Makarenko
• Martí-codolar
• MIJAC Bon Pastor
• MIJAC La Pau
• MIJAC Roquetes
• MIJAC Trinitat Vella
• Món Jove - Fundació Privada
Educativa Vedruna Barcelona
• Esplai Sant Isidor
• Esplai Sant Josep de Calassanç
• Esplai Sant Vicenç de Sarrià
• Esplai Torxa
• Esplai Toti Kap
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• Esplai Xangó
• Esplai Xic
• Esplai Xino Xano
• Esplai Xiroc
• Fundació Centre Obert Joan Salvador Gavina
• Agrupament Esplai Santa Maria del Pi
• Aixec S.C.C.L.
• Associació de lleure i esport Comkedem
• Associació Centre Juvenil Sagrada Família
• CE Sant Isidor
• Cim, Associació Juvenil
• Ecoesplai de Natura Sant Genís
• Esplai Centre Passatge
• Esplai Espurna
• Esplai GMM
• Esplai Ilargia
• Esplai Isard-Flor de Neu
• C.E. Illa de la Gavina
• C. P. J. “El Bon Recer”
• Centre d’Esplai Arc Iris
• Centre d’Esplai Boix
• Centre d’Esplai Druida
• Centre d’esplai El Drop
• Centre d’Esplai Grup d Gent
• Centre d’Esplai Natzaret
• Centre d’Esplai Peque-Festa
• Centre d’Esplai Sant Ildefons
• Centre d’Esplai SCV El Clot
• Centre Esplai Sant Pacià
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#EDUCACIÓ
Fer de l’educació, entesa des d’una òptica transversal, una
inversió prioritària per a la integració, la cohesió social i la
promoció de la participació ciutadana, consolidant l’escola
pública i el model d’immersió lingüística
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#EDUCACIÓ

Entendre l’educació des d’un punt de vista transversal, assumint que els agents que hi
intervenen són diversos (escola, esplais i agrupaments, ciutadania en general...) i que tant
els valors com els coneixements són importants.
001.Tornar a impulsar el Plans Educatius d’Entorn i dotar-los de la seva corresponent
partida econòmica.
002.Transformar els Consells Escolars de Districte en Consells d’Educació, incorporanthi tots els agents educatius dels barris.
003.Obrir els Consells Escolars dels centres educatius a la resta d’agents educatius del
territori.
004.Aprofundir en el programa “Temps de Barri, temps educatiu compartit” arreu de la
ciutat, tot recuperant la figura de coordinació de districte per facilitar la relació entre els
agents educatius de cada territori.
005.Fomentar el treball en xarxa entre les entitats, centres educatius i les AMPA d’un
mateix barri.
006.Reconèixer les associacions i sindicats d’estudiants com a espais d’educació en
ciutadania i en la participació democràtica.
007.Obrir canals de suport recíproc entre escoles, entitats de voluntariat, de solidaritat i
de cooperació; per mitjà dels quals les escoles enforteixin les entitats i aquestes facilitin
una educació en valors per l’alumnat.
008.Garantir i promoure el paper d’interlocució del Consell de la Joventut de Barcelona
al Consell Escolar Municipal i amb l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona (IMEB).
Prioritzar la inversió en educació pública per tal de garantir la igualtat d’oportunitats,
essent una de les inversions amb un grau de retorn social més elevat.
009.Garantir una oferta àmplia de beques per a les persones que ho necessitin, arribant
allà on no donin abast els ajuts del Ministeri o la Generalitat.
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010.Fomentar l’estalvi econòmic i ambiental a partir del reciclatge dels llibres de text.

Garantir una distribució paritària dels i les alumnes a les escoles i instituts pel que fa a interculturalitat, evitant que cap centre prescindeixi de la riquesa que la diversitat representa.
013.Aplicar el decret d’admissió d’alumnes als centres sostinguts amb fons públics per tal
d’evitar la distribució desigual d’alumnat immigrat entre centres públics i concertats.
014.Facilitar l’ús de transport escolar gratuït a aquelles famílies que, per motiu de diversificació del flux immigratori arreu de tots els centres escolars finançats total o parcialment amb diners públics, han de dur els seus infants i joves a centres educatius lluny
del seu lloc de residència.
Garantir una oferta àmplia d’ajuts i beques en l’educació no formal.
015.Donar ajudes i/o beques per a aquells infants i joves que participen durant tot l’any
en una associació educativa, no només per a l’activitat de vacances d’estiu.
016.Crear una partida pressupostària destinada a finançar la participació d’infants i
joves provinents de serveis socials.
017.Crear una partida pressupostària destinada a finançar els projectes d’integració
social que s’estan duent a terme des de l’associacionisme educatiu.
018.Facilitar i col·laborar amb la creació d’un banc de recursos de material de muntanya
de segona mà (sacs de dormir, motxilles...) que facilitaria la participació d’infants i joves
procedents de famílies amb pocs recursos econòmics a les entitats d’educació en el lleure.
Garantir espais d’informació i assessoria dels i les joves als instituts en temes de formació,
orientació laboral, planificació familiar, participació, associacionisme juvenil, educació en
el lleure, etc. Posar en contacte les mateixes entitats i els i les potencials participants en
aquests espais.
019.Aconseguir, a partir de la mediació de l’Administració, espais de participació dins
dels centres educatius per part de les associacions juvenils de l’entorn, ja sigui en espais
de tutoria o bé en assignatures on es treballi la participació.
020.Assegurar una xarxa de contactes entre els diferents centres educatius i
l’associacionisme juvenil del territori recolzat des de l’Ajuntament.
021.Estendre la xarxa de Punts JIP (Jove, informa’t i participa) a tots els centres
d’educació secundària de la ciutat.
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012.Promoure la creació o ampliació de més escoles bressol, per facilitar la conciliació
familiar i laboral.
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011.Crear els mecanismes adequats per a què arribi més informació sobre beques als
centres de secundària.

#EDUCACIÓ

Potenciar els protocols de col·laboració entre les entitats vinculades a l’educació no formal i els diferents serveis educatius integrats a fi de millorar la coherència entre el treball
realitzat des del centre educatiu i el treball realitzat des de l’entitat.
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022.Establir un espai de coordinació entre les entitats vinculades a l’educació no formal
i els diferents serveis educatius integrats.
023.Finançar la formació dels i les caps i monitors/es en aquestes matèries a fi que
puguin desenvolupar la seva tasca educativa amb les millors garanties possibles.
024.Dotar de recursos a les entitats d’educació en el lleure en aquest tipus de matèries.
Impulsar el rol actiu dels i les representants d’alumnes als Consells Escolars de Centre.
025.Elaborar campanyes i estratègies de foment de la participació als Consells Escolars
de manera continuada i no només durant el període d’eleccions.
026.Impulsar una campanya adreçada principalment als equips docents i a les associacions de mares i pares d’alumnes que promogui la importància de la participació de
tots els agents educatius en aquest òrgan.
Donar suport a la creació i desenvolupament d’associacions d’estudiants als centres de
secundària.
027.Mantenir la intervenció de dinamitzadores i dinamitzadors de la xarxa de punts JIP
amb el seguiment i suport a les associacions d’estudiants que es creïn, amb el recolzament amb el Consell de la Joventut de Barcelona.
028.Ampliar el suport, mitjançant l’atorgament de subvencions, a les iniciatives que puguin desenvolupar les associacions d’alumnes dels centres d’educació secundària.
Garantir durant l’època d’exàmens de les universitats catalanes, l’existència d’equipaments
i espais dedicats a l’estudi més enllà dels horaris habituals.
029.Garantir l’obertura de, com a mínim, una biblioteca pública per districte durant les
24 hores.
030.Ampliar els horaris i espais de les sales d’estudi nocturnes arreu de la ciutat.
031.Reformular el termini de retorn dels llibres subjecte de préstec de les biblioteques
públiques.
032.Crear un sistema de donació de llibres especialitzats, per tal de promocionar-ne la
reutilització.
Dur a terme accions encaminades a millorar el coneixement de llengües estrangeres i el
nivell d’anglès de les i els joves de la ciutat.
033.Ampliar les places de les Escoles Oficials d’Idiomes de la ciutat.
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Repensar les polítiques d’habitatge posant èmfasi en la
rehabilitació i ocupació dels habitatges buits, la facilitat
d’accés per a la gent jove i la persecució inflexible de
l’especulació immobiliària
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#EMANCIPACIÓ
Combatre l’atur juvenil desorbitat, augmentant la
inversió en polítiques actives i la formació ocupacional,
promovent noves modalitats d’auto-ocupació i estenent
els serveis d’assessorament i orientació laboral juvenil

249

PROPOSTES DE LES ASSOCIACIONS
JUVENILS PER A LA CIUTAT QUE VOLEM

#EMANCIPACIÓ

Promoure la formació ocupacional continuada per a joves, adequada a les demandes del mercat i a les necessitats de les i els joves que treballin o es trobin en situació d'atur.
034.Mantenir i reforçar els programes de formació de Barcelona Activa i actualitzar el
Pla Jove Formació-Ocupació.
035.Ampliar i fer difusió de tots aquells recursos, institucions i programes que permeten
l'adquisició i millora de les competències professionals: cursos de formació ocupacional,
plans de formació i treball, escoles taller i cases d'oficis, programes de qualificació professional inicial (PQPI), escoles d'adults, activitats de capacitació tecnològica...
036.Treballar per a millorar la percepció social de la formació professional, dignificant-la
com a aprenentatge específic d'alta qualificació i de ràpida absorció per part del mercat
de treball.
Difondre al màxim possible els serveis d'ocupació disponibles, i generar noves borses
orientades a la contractació de gent jove.
037.Potenciar, donar a conèixer i dotar de contingut les oficines públiques d'ocupació ja
existents, sobretot del Servei d'Ocupació de Catalunya, en coordinació amb la Xarxa de
Punts d'Informació Juvenil de la ciutat i el servei de Barcelona Activa.
038.Promoure borses de treball de proximitat, impulsades pels districtes i integrades
amb el SOC, que vinculin les necessitats del petit comerç i les entitats del territori amb
les organitzacions que treballen per la promoció de l'ocupació,
039.Defugir, en tots els casos, el model de borses de treball per a joves com a reducte
d'ofertes precàries, i vetllar per unes garanties de contractació en condicions dignes.
Mantenir i ampliar una línia específica d'orientació acadèmica i professional a través de
la Xarxa de Punts d'Informació Juvenil i altres serveis.
040.Realitzar xerrades i sessions públiques periòdiques sobre l'oferta d'estudis (cicles
formatius, titulacions universitàries i altres formacions) i l'accés al món laboral.
041.Obrir espais virtuals interactius per a la recerca de feina i recursos formatius.
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043.Realitzar accions des dels equipaments i serveis juvenils, en coordinació amb Barcelona Activa i els centres educatius, que fomentin l'emprenedoria social i el cooperativisme
com a fórmules d'auto-ocupació basades en valors que fomenten un canvi de model en
les relacions econòmiques, de la competència a la cooperació.
044.Proporcionar assessorament específic per a modalitats d'auto-ocupació des dels
serveis públics d'ocupació.
045.Incentivar la realització de concursos de projectes als centres de secundària per tal
d’estimular la capacitat emprenedora i d’innovació entre els i les joves en edat escolar,
coordinadament amb la Xarxa de PIJ i Barcelona Activa.
Difondre als espais educatius informació sobre el món laboral, els drets i deures dels treballadors i treballadores, així com la seguretat a la feina i la prevenció de riscos laborals.
046.Treballar als centres educatius entorn del coneixement del món laboral i dels drets
i deures dels treballadors i treballadores, amb programes com el “Parlem de feina a les
escoles” i similars.
047.Establir l'opció d'elaboració d'un crèdit de síntesi sobre els drets i deures dels treballadors/es o sobre prevenció i salut laboral.
048.Reconèixer la tasca que es realitza des de les organitzacions sindicals juvenils, garantint la seva participació en els espais i activitats dels centres educatius relacionades
amb la incorporació i la informació sobre el mercat de treball.
Esdevenir, com a Ajuntament de Barcelona, una institució exemplar pel que fa a la contractació laboral de persones joves, rebutjant la subcontractació en forma de beques de
formació o contractes de pràctiques, i mantenint una actitud vigilant per tal de dignificar
els llocs de treball dins de l'estructura municipal.
049.Garantir un percentatge específic per a joves sobre el total de places d'oferta pública
de l'Ajuntament de Barcelona i dels organismes i institucions que en depenen.
050.Exercir una funció de control per a regular les beques i pràctiques professionals
en espais propis o vinculats a l'Ajuntament, vetllant per unes condicions laborals i unes
retribucions dignes, i assegurant que l'estudiant no cobreix fraudulentament un lloc de
treball que hauria d'ocupar una persona contractada legalment.
Garantir i generar noves ajudes d'accés a l'habitatge per a joves.
051.Reservar un percentatge per a menors de 35 anys en les promocions d'habitatge
protegit de l'Ajuntament, amb condicions avantatjoses per a aquelles rendes més baixes.
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Promoure mesures encaminades a la plena ocupació juvenil, fomentant l'ocupabilitat de
la gent jove a partir dels nous models d'auto-ocupació.
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042.Traslladar regularment la informació sobre ofertes de feina i recursos de formació
als centres d'educació secundària, via punts JIP i altres.

#EMANCIPACIÓ
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052.Establir mecanismes efectius per a regular el preu del metre quadrat també en
els pisos del mercat lliure de lloguer en funció del salari mínim interprofessional, amb
incentius fiscals sobre els impostos que gestiona l'Ajuntament.
053.Destinar una partida del pressupost municipal a crear una ajuda que fomenti
l’emancipació juvenil en funció de criteris de renda, subministrant beques d'allotjament
per a estudiants universitaris o de cicles formatius; així com facilitant ajuts transitoris a
les persones de menys de 30 anys per tal que aquestes puguin iniciar un projecte de
vida autònom.
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054.Desplegar tot el potencial de l'habitatge protegit en dret de superfície com a modalitat que combina els avantatges del lloguer i de la compra, assegurant una estabilitat
als inquilins i oferint unes condicions de negociació i contractació sensibles a l'actual
situació d'emergència social.
Enfortir i impulsar un Servei d'Habitatge Jove (SHJ) com a recurs específic i amb perfil
propi vinculat al Consorci de l'Habitatge de Barcelona.
055.Garantir la gestió per part del SHJ del parc d'habitatge públic adreçat a la gent jove,
les quotes reservades per a menors de 35 anys i els ajuts directes per a l'emancipació
domiciliar.
056.Desplegar tasques d'assessorament i suport per a la rehabilitació i condicionament
d'habitatges per a gent jove, amb ajuts econòmics i fiscals.
057.Exercir com a mediador entre propietaris i llogaters menors de 35 anys per tal
d'assegurar una contractació raonable i assequible, amb la possibilitat d'actuar també
com a avalador quan no es disposi d'un entorn familiar o afectiu que pugui fer-ho, i
donant garanties a totes les parts.
058.Actuar d'ofici o a petició de llogaters en casos de conflicte amb l'arrendador/a per
males pràctiques o incompliment dels acords contrets.
059.Crear els mecanismes de control adients per tal de garantir una bona gestió
d’aquells programes i serveis municipals que es porten a terme sota la denominació de
«compartir pis», sense donar cabuda i ni emparar situacions d'infrahabitatge o pràctiques de sobreocupació.
060.Promoure la creació de plans territorials d'habitatge per a joves en col·laboració
amb els districtes i els consells de barris.
Facilitar i promoure la recuperació, rehabilitació i plena ocupació del parc d'immobles
buits de la ciutat, regulant noves modalitats per garantir el dret de l'habitatge digne i
evitar-ne l'envelliment.
061.Elaborar un sistema regulador del lloguer, de l'establiment de sancions i recàrrecs
(un 50% addicional a la quota de l'IBI) sobre els immobles desocupats durant més de
sis mesos sense causa justificada.
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062.Prioritzar els ajuts per a la rehabilitació a canvi de la sortida al mercat de lloguer
social per sobre de la nova construcció o de la compra-venda.

Garantir la gestió transparent de les polítiques d'habitatge i dels processos de difusió, selecció, gestió i accés al conjunt de l’oferta pública d'habitatges de la ciutat, així com vetllar pel
compliment de la normativa i de les bones pràctiques en el mercat immobiliari.
065.Vetllar perquè les promocions d'habitatges de protecció oficial siguin gestionades
per promotors socials, ja siguin les mateixes administracions o d’altres agents socials
que actualment ja realitzen una tasca molt important en aquest sentit.
066.Sancionar les males pràctiques d'arrendadors/es, agències i promotors/es immobiliaris. Excloure de les borses d'habitatge i de la col·laboració amb l'Administració aquelles persones professionals i empreses que participin d'activitats il·lícites com el mobbing immobiliari o l'incompliment de les obligacions per part de les propietats.
067.Assegurar l'assignació ràpida i transparent de l'habitatge social de la ciutat, en
poques setmanes o mesos a partir de la seva finalització.
Perseguir de forma decidida els usos maliciosos de l'habitatge en contra de l'interès
comú, tals com l'especulació immobiliària, tot eliminant els obstacles fiscals i administratius per a qüestions relatives a l'habitatge d'ús quotidià.
068.Desenvolupar les previsions de la Llei 1/2006, de règim especial del municipi de
Barcelona quant a la tributació per l’Impost sobre l’Increment de Valors dels Terrenys
(IIVTNU) de les transmissions de béns immobles en períodes inferiors a 1 any, com a
instrument per dissuadir les compravendes especulatives.
069.Protegir el primer habitatge (rebaixant tot el possible la pressió fiscal) i fer servir la
capacitat impositiva per gravar més fortament els habitatges que es compren o es tenen
per a fins exclusivament especulatius.
070.Millorar el tractament de les transmissions lucratives mortis causa de l’habitatge
habitual a favor d’ascendents i adoptants, cònjuge, o descendents i adoptats.
Propiciar la multifuncionalitat i accessibilitat en les noves promocions d’habitatge.
071.Dissenyar àrees vives amb diverses funcions, per a destinataris diversos i amb
possibilitats de serveis compartits.
072.Impulsar mesures per garantir l’autonomia personal dels i de les joves amb diversitat funcional
en l'àmbit de l'habitatge, adaptant els immobles i proveint l'ajuda tècnica necessària.
073.Assegurar que les borses joves d’habitatge disposin d'informació veraç sobre el
nivell d’accessibilitat o la possibilitat d’adaptació dels pisos.
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064.Promoure les cooperatives en cessió d'ús i la masoveria urbana.

PROPOSTES DE LES ASSOCIACIONS
JUVENILS PER A LA CIUTAT QUE VOLEM

063.Elaborar un cens públic i consultable dels immobles buits a la ciutat.

#EMANCIPACIÓ

Promoure la coordinació permanent entre la Direcció d'Adolescència i Joventut, el Consell
de la Joventut de Barcelona, el Servei d'Habitatge Jove, el Consell de l'Habitatge Social i
l'Institut Municipal d'Urbanisme.
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PROPOSTES DE LES ASSOCIACIONS
JUVENILS PER A LA CIUTAT QUE VOLEM

074.Establir un òrgan o espai de coordinació conjunt per tal de fer el seguiment de les
polítiques d’urbanisme i els plans estratègics d'habitatge que afecten la gent jove de la
ciutat, així com plantejar les accions futures en aquest àmbit.
075.Considerar el CJB com a interlocutor per al disseny, implementació i avaluació de
les polítiques d’habitatge a Barcelona.
Mantenir una gestió coordinada i centralitzada de l'oferta d'allotjament per a estudiants,
avançant envers un pla integral d'acollida.
076.Garantir la correcta coordinació entre les Oficines d'Habitatge, el Servei d'Habitatge
Jove, la Xarxa de Punts d'Informació Juvenil i el Barcelona Centre Universitari (BCU),
i el trasllat d'informació actualitzada i detallada sobre residències estudiantils, així com
d’altres fórmules d’allotjament per a estudiants.
077.Impulsar un pla integral d’acollida de joves estudiants mitjançant la destinació de
sòl qualificat d’equipament públic per a la construcció o habilitació de de residències
estudiantils amb criteris públics de gestió, funcionalitat i tarifació.
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#PARTICIPACIÓ I ASSOCIACIONISME
Diversificar i millorar el recolzament, el diàleg i els ajuts
de l’Administració respecte el teixit associatiu juvenil,
així com col·laborar activament en la seva visualització i
reconeixement social
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JUVENILS PER A LA CIUTAT QUE VOLEM

#PARTICIPACIÓ I ASSOCIACIONISME

Promoure la creació, manteniment i funcionament de Consells de la Joventut als districtes
o d’altres tipus de coordinadores, així com garantir el rol d’interlocució del Consell de la
Joventut de Barcelona.
078.Reconèixer les plataformes associatives juvenils de districte com a agent interlocutor en matèria de joventut al territori, i garantir aquest reconeixement mitjançant convenis on es defineixin les relacions polítiques i econòmiques.
079.Garantir que en aquells districtes on no existeixin plataformes territorials de joventut,
les polítiques de joventut s’elaboraran en coordinació amb aquelles associacions juvenils
de referència del territori, tot generant espais propicis per aquest diàleg.
080.Mantenir i consolidar els espais d’interlocució entre el Consell de la Joventut de
Barcelona i la Regidoria d’Adolescència i Joventut per tal d’acordar i impulsar estratègies
que afavoreixin el desenvolupament de les polítiques de joventut a la ciutat.
081.Assegurar la participació institucional de les associacions juvenils, mitjançant el Consell
de la Joventut de Barcelona (CJB), en els òrgans de participació de la ciutat. Promoure la
participació estable del Consell de la Joventut de Barcelona en aquells espais de discussió
que es creguin oportuns, impulsats per l’Ajuntament de Barcelona.
082.Mantenir la màxima coordinació entre el Consell de la Joventut de Barcelona, la Regidoria d’Adolescència i Joventut, les plataformes de districte i els consellers i conselleres de
districte. Fer el mateix amb la vessant tècnica de tots els actors considerats.
Garantir l’ús de l’espai públic per part de les associacions juvenils i de cultura popular,
entenent-lo com a espai bàsic de socialització i construcció de projectes comuns.
083.Agilitzar el temps de resolució dels permisos i simplificació normativa, regularització de criteris i augment dels horaris permesos.
084.Fomentar la participació dels i les joves en la definició dels espais públics, tenint
molt en compte l’opinió d’aquells col·lectius juvenils afectats per les decisions que es
puguin prendre per tal de generar solucions més efectives
085.Garantir que el Districte faciliti la infraestructura necessària per les activitats que les
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087.Obrir un procés participatiu transparent entre tots els agents afectats en l’ús de l’espai
públic (veïns, teixit associatiu, Districte, comerços...) per arribar a un pacte sobre l’ús de
l’espai públic evitant caure en l’arbitrarietat i garantint la seva condició pública. Crear una
taula de mediació entre veïns/es i associacions juvenils per consensuar horaris d’activitats i
aconseguir, a la vegada, un acostament entre tots dos actors.
088.Garantir que l’espai públic pugui ser un espai de joc per part d’infants i joves,
evitant prohibicions com les del joc amb pilota i fomentant que existeixin espais pel joc,
com pot ser amb la instal·lació de taules fixes de ping-pong.
089.Estendre la iniciativa dels “camins amics” a tots els barris, que duguin als centres
educatius i a les entitats educatives.
Millorar el suport econòmic que dóna l’Ajuntament a les associacions juvenils.
090.Agilitzar els tràmits, facilitar les tasques de gestió, avançar els terminis de pagament i adaptar les convocatòries de subvencions a les necessitats de les entitats. Facilitar que totes aquestes gestions es puguin realitzar on-line.
091.Garantir que les subvencions municipals també cobreixin la despesa estructural de
les entitats en tant que part del projecte associatiu.
092.Obrir una nova línia de subvencions per a l’adaptació dels locals de les associacions a les persones amb mobilitat reduïda.
093.Garantir el finançament públic de les diferents entitats d’educació en el lleure i
augmentar-ne els recursos econòmics a través de convenis, beques i subvencions per
tal d’esdevenir millors espais d’inclusió i cohesió social.
094.Facilitar avals de pagament a les associacions juvenils per part de l’administració
per poder cobrir els retards en els pagaments.
095.Dotar d’ajuts públics per a l’adquisició, el lloguer i el manteniment dels espais de
les associacions juvenils que tenen un caràcter obert i no corporatiu.
096.Promoure i donar suport a grups, col·lectius i associacions juvenils, per que puguin
dur a terme un intercanvi juvenil, com a espai d’aprenentatge vital i espai de relacions i
coneixença amb d’altres maneres de fer, idees, persones, etc.
Apropar l’Administració a la ciutadania, especialment a la gent jove, tot fent-la més pròxima i empoderant la capacitat de codecisió de la població.
097.Assegurar que els processos participatius engegats des de l’Ajuntament siguin de-
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086.Habilitar a cada districte espais on es puguin celebrar actes festius sense molestar
el veïnat i amb punts de llum i tarimes fixes.

PROPOSTES DE LES ASSOCIACIONS
JUVENILS PER A LA CIUTAT QUE VOLEM

associacions juvenils realitzen a l’espai públic, i que s’unifiquin a tots els districtes els serveis
que l’Ajuntament facilita a les associacions: punt de llum, tarima, lavabos, contenidors...

#PARTICIPACIÓ I ASSOCIACIONISME

cisoris i vinculants, garantint la participació de la gent jove en tots els estadis dels processos, i fent-ne un retorn de resultats i conclusions.
PROPOSTES DE LES ASSOCIACIONS
JUVENILS PER A LA CIUTAT QUE VOLEM

098.Instar l’Administració competent (Estat o Generalitat) a realitzar un canvi legal per
a la reforma del sistema electoral per permetre l’elecció directa de Regidories i Conselleries de districte, tot garantint que aquests últims tindran els recursos i competències
bàsiques per dur a terme les seves funcions en contacte permanent amb la ciutadania.
099.Assegurar que hi hagi una figura tècnica a cada districte referent en matèria de
joventut tot assegurant la proximitat entre associacions i districte.
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100.Impulsar una taula de diàleg entre les associacions i l’Ajuntament de Barcelona, per
tal de realitzar un acord a nivell de ciutat, que impulsi l’activitat juvenil i associativa fent
especial atenció a l’ús de l’espai públic, a les mancances dels equipaments juvenils, a
garantir la coordinació entre els diferents ens que treballen amb les entitats juvenils i amb
l’ús de l’espai públic (Districtes, Regidoria d’Adolescència i Joventut, Parcs i Jardins, Guàrdia Urbana...). Garantir que davant la gestió dels conflictes veïnals o legals sorgits arrel
d’una activitat associativa, es consideri la taula de diàleg com a interlocutor vàlid. Impulsar
alhora una taula similar, amb tots els agents implicats, a nivell de cadascun dels districtes
de la ciutat, tot focalitzant aquests com a espai de proximitat i de relació.
101.Crear aquells mecanismes necessaris de participació per tal d’escoltar l’opinió
d’aquella gent jove que encara no ha arribat a la majoria d’edat i que, per tant, encara
no pot exercir el seu dret a votar.
102.Garantir que els representants polítics de joventut siguin joves, i promoure al màxim
l’adopció de responsabilitats i càrrecs electes per part de persones menors de 35 anys.
Vetllar per l’existència d’equipaments juvenils públics a tots els districtes de la ciutat,
desenvolupant el Pla d’Equipaments Juvenils.
103.Implementar el Pla d’Equipaments Juvenils de Barcelona 2008-2015 en la seva
totalitat, allargant el seu cronograma i els terminis d’execució per tal d’adaptar-los a la
nova realitat pressupostària de l’Ajuntament de Barcelona, sense renunciar a l’ambiciós
horitzó que contempla el Pla i garantint el respecte de la categorització i estandarització
de les tipologies d’equipaments per a joves.
104.Impulsar el treball en xarxa entre tots els espais juvenils de la ciutat com a acció per
optimitzar i compartir recursos físics, d’activitats i d’espais concrets.
105.Elaborar un pla estratègic per a cada espai i equipament juvenil, que defineixi la
finalitat i funcions d’aquest en coordinació amb la resta d’elements de la xarxa i amb el
Pla d’Equipaments Juvenils, així com la dotació de recursos humans i materials de què
ha de disposar.
106.Instal·lar la xarxa de wi-fi ciutadà a tots els equipaments municipals i adaptar-ne
l’horari al propi horari de l’equipament
107.Garantir que tots els districtes de la ciutat disposin d’un Punt d’Informació Juvenil,
i fer-ne la màxima difusió.
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109.Elaborar un cens d’espais buits o amb poc ús a la ciutat i facilitar-ne l’ús a les entitats juvenils. Generar un procés d’acompanyament des de l’Administració que faciliti
l’accés de les associacions juvenils a aquests locals sense ús.
110.Establir un protocol d’emergència per a aquelles entitats que es queden sense local i així
evitar un període llarg d’inactivitat que podria perjudicar el seu funcionament habitual.
111.Donar facilitats per accedir a equipaments fora dels que són exclusivament per a joves,
quan aquests estan en desús, elaborant un sistema d’accés a altres equipaments (poliesportius, escoles, centres cívics...) que prioritzi els grups i entitats juvenils del districte, donant-los
també facilitats per utilitzar-los, tant econòmiques com materials.
112.Destinar els locals de planta baixa dels edificis d’habitatges socials que no estiguin
ocupats pel comerç a entitats del districte.
113.Instar que en els projectes arquitectònics dels equipaments escolars s’introdueixin
els següents criteris: creació d’espais polivalents -d’accés diferenciat als espais merament escolars de la resta de l’equipament-, per a ús cívic d’associacions de caire
educatiu, i fàcil accessibilitat als patis de l’equipament per al seu ús públic, diferenciada
també de l’accés als espais d’acció educativa.
Desenvolupar les modalitats de gestió per part de les pròpies associacions, tals com la gestió ciutadana i la cessió, evitant un excessiu intervencionisme administratiu en l’activitat
que realitzen els espais gestionats per les entitats juvenils.
114.Avançar en la regulació i consolidació de la modalitat de gestió cívica/ciutadana
reconeguda a la Carta Municipal, en la direcció que reclama la Plataforma per la Gestió
Ciutadana, sense oblidar altres possibilitats com ara la cogestió o la cessió.
115.Garantir que les associacions juvenils i plataformes juvenils representatives de districte
puguin practicar la gestió d’aquells espais juvenils territorials de referència, en la modalitat
que més convingui per assegurar la vitalitat i dinamització dels mateixos, prioritzant els convenis de col·laboració per sobre dels concursos de gestió que obliguen les entitats a competir
amb empreses del tercer sector prestadores de serveis. Alhora, cal garantir que la gent jove
pugui decidir sobre el disseny i accions d’aquests espais.
116.Evitar la mercantilització de les associacions i la tutela de la seva activitat, diferenciant-les de les empreses prestadores de serveis i distingint clarament el que són
serveis de l’Ajuntament del que no ho són, per tal de no comprometre, condicionar o
limitar l’activitat els projectes associatius de les entitats juvenils que gestionen un espai
o equipament de propietat municipal.
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108.Avançar cap a la gratuïtat per a les associacions juvenils en l’ús de qualsevol equipament juvenil per realitzar les seves activitats.

PROPOSTES DE LES ASSOCIACIONS
JUVENILS PER A LA CIUTAT QUE VOLEM

Vetllar per tal que les entitats juvenils disposin d’espais per a poder desenvolupar la seva
tasca, agilitzant els tràmits de sol·licitud i establint mecanismes d’actuació per tal de
resoldre les problemàtiques actuals.

#PARTICIPACIÓ I ASSOCIACIONISME

Potenciar i impulsar campanyes i accions de reconeixement i visibilitat de la tasca associativa
de les entitats que treballen des del voluntariat per la millora de la ciutat i el país.
PROPOSTES DE LES ASSOCIACIONS
JUVENILS PER A LA CIUTAT QUE VOLEM

117.Facilitar campanyes de visualització en mitjans de comunicació locals i nacionals.
118.Aprofitar tots els mitjans que l’Ajuntament té al seu abast per fer difusió de les activitats de l’associacionisme juvenil.
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119.Mantenir campanyes de visualització com les esdevingudes amb les associacions
educatives realitzada a tots els districtes, generant materials específics per a la seva
difusió.
120.Establir convenis amb els mitjans de comunicació per tal que dediquin un espai als
projectes dirigits i/o adreçats a joves.
121.Potenciar des de l’administració pública, el coneixement i informació de les diferents associacions i entitats existents a les diferents escoles o instituts de cada zona (a
través de xerrades, d’enviament de díptics als pares i mares...), posant especial èmfasi
amb persones nouvingudes (per tal de facilitar la seva integració) i a persones amb risc
d’exclusió social.
122.Sensibilitzar el professorat per tal de facilitar l’accés de les entitats estudiantils a les escoles i instituts mitjançant punts de trobada entre professorat, administració i alumnat.
Promoure el Centre de Recursos per a les Associacions Juvenils (CRAJ) com a servei de
referència per a les associacions juvenils de la ciutat.
123.Mantenir i millorar l’oferta dels serveis d’informació, assessorament, recursos i promoció, fomentar-ne la seva difusió entre totes les associacions juvenils de la ciutat.
124.Garantir que la gestió del CRAJ recaigui en el Consell de la Joventut de Barcelona,
mitjançant la fórmula de gestió més adient.
125.Fomentar el CRAJ com a espai referent per al suport de les iniciatives i mobilitzacions ciutadanes amb una àmplia participació de la gent jove, a petició de les entitats i
col·lectius juvenils.
126.Fomentar els vivers d’associacions i projectes juvenils, vinculant-los al Centre de Recursos
per a les Associacions Juvenils de Barcelona i als equipaments juvenils de referència.
Vetllar per la transparència i els valors cívics de l’associacionisme juvenil.
127.Fomentar l’aplicació i millora del Codi Ètic de les Associacions de Barcelona com a
mecanisme d’autocontrol del sector associatiu juvenil.
128.Adoptar des de l’Ajuntament com a criteri favorable el fet de subscriure el Codi Ètic
de les Associacions, de cara a la puntuació per tal d’accedir a convenis, locals, gestió
d’espais municipals...
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#COHESIÓ SOCIAL
Treballar per la igualtat de condicions dels i les joves
partint del respecte i l’atenció a la diferència pel que fa
al sexe, l’origen, la condició física, la tendència sexual
o qualsevol altre aspecte objecte de discriminació
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#COHESIÓ SOCIAL

Eliminar qualsevol discriminació existent relacionada amb l’homofòbia, lesbofòbia, bifòbia, o transfòbia.
129.Realitzar estudis per part dels agents socials i les administracions que revelin
l’índex d’homofòbia, lesbofòbia, bifòbia i transfòbia existents en el món laboral, promovent l’elaboració i difusió de recursos orientats a difondre missatges plurals, que incorporin models no heteronormatius.
130.Garantir assessorament psicològic, si s’escau, als i les adolescents amb dubtes
sobre la seva orientació sexual i/o identitat de gènere i els conflictes amb l’entorn que
això pugui generar. Aquest hauria de ser gratuït, públic i de fàcil accés.
Garantir el dret a la plena ciutadania a totes aquelles persones que conviuen amb qualsevol tipus de diversitat funcional.
131.Garantir i incrementar el nombre de places de centres de dia i serveis residencials,
per part de totes les administracions, per a persones amb discapacitats físiques, psíquiques i sensorials
132.Ampliar la instal·lació de senyals acústiques per invidents i miralls als encreuaments.
133.Potenciar la negociació col·lectiva amb pactes que promoguin la inserció i la qualitat del treball de les persones amb discapacitat.
134.Establir sistemes per a una eficient informació a la ciutadania amb discapacitat
de les qüestions que els afecten i, en especial, dels seus drets i deures, així com de les
disposicions establertes per a la promoció del seu desenvolupament igualitari en matèria de treball, promovent la necessària coordinació entre les diferents administracions
públiques.
Vetllar per l’eradicació de qualsevol tipus de violència i de conductes que incitin a l’odi,
el racisme i la xenofòbia.
135.Promoure campanyes de convivència des de l’Ajuntament de Barcelona, evitant
qualsevol campanya de difusió que inciti a la discriminació, la difusió d’estereotips i
prejudicis sobre col·lectius (com ara la relació entre la venda ambulant o altres activitats
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137.Realització de classes d’educació per la igualtat per part de la comunitat educativa, que fomenten l’acceptació dels altres ja siguin físiques, religioses, ideològiques,
d’orientació afectivo-sexual i de gènere.
138.Donar a conèixer les diferents procedències i cultures de les persones nouvingudes, per tal de fomentar el coneixement d’aquestes i prevenir conflictes per odi, i la
generació i difusió de falsos rumors i estereotips.
139.Ampliar els recursos per fer una tasca efectiva d’educació de carrer, i de programes
juvenils encaminats a l’eradicació del racisme i de qualsevol tipus de discriminació.
140.Tancar el Centre d’Internament per a persones Estrangeres (CIE) ubicat a la Zona
Franca, atès que es tracta d’un espai de privació arbitrària de la llibertat a persones
que no han comès cap delicte, i que acumulen nombroses denúncies per maltractaments i tortura. Esdevenir una ciutat referent en la lluita contra l’existència d’aquest tipus
d’espais de discriminació i vexació.
Fomentar mesures d’acció positiva respecte les dones i prendre mesures preventives vers
les violències masclistes.
141.Pressionar als mitjans de comunicació per mostrar un enfocament no patriarcal en
totes les seves programacions i publicitat.
142.Garantir que totes les accions que es duguin a terme des de l’Ajuntament de Barcelona incorporin l’ús d’un llenguatge genèric no sexista.
143.Promoure polítiques transversals per a la prevenció, detecció i eradicació de la violència de gènere, així com ajudar les dones que pateixen o han patit violència de gènere.
L’ajuda pot ser a nivell econòmic, laboral, jurídic, a la seva integritat física i psicològica,
en l’accés a un habitatge, en protecció específica, etc.
144.Promoure i donar suport a les iniciatives de caire associatiu centrades en la prevenció, detecció i eradicació de la violència de gènere.
145.Fer atenció a la detecció de les conductes intimidatòries, violentes i agressives que
poden viure les adolescents promovent espais i recursos per a la informació i sensibilització als espais per a joves i centres educatius.
146.Realitzar un seguiment de l’aplicació de la Llei Integral contra la violència de gènere
(estatal) i masclista (autonòmica) per part de les administracions en tots els diferents
àmbits d’actuació: formació, prevenció i atenció. Garantir la destinació d’una partida
pressupostària suficient, la realització de mesures de prevenció en la comunitat edu-
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136.Garantir a tots els districtes l’existència i el desenvolupament de protocols contra la
violència vers els infants i els i les adolescents.
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il·legals amb determinades comunitats) o que accepti implícitament l’existència d’una
violència estructural.
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cativa, l’existència de forces de seguretat de l’Estat específiques per actuar en aquest
àmbit, etc.
PROPOSTES DE LES ASSOCIACIONS
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147.Promoure la introducció als currículums escolars d’aspectes com la coeducació,
incloent el llenguatge no sexista, els valors de les dones que no han estat visualitzats per
la històrica educació androcèntrica i tractaments preventius d’actituds sexistes.
148.Mantenir i ampliar la difusió del contingut de l’Acord Ciutadà per una Barcelona
lliure de violència vers les dones entre les associacions i col·lectius juvenils de la ciutat,
així com el catàleg de recursos existent per les entitats signants.
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149.Donar a conèixer entre la gent jove i associacions juvenils el Centre d’Informació
i Recursos per a Dones (CIRD), com a servei que ofereix un ampli ventall de recursos
pedagògics i materials bibliogràfics i audiovisuals. Establir mecanismes de coordinació
permanent amb la Xarxa de Punts d’Informació Juvenil.
150.Establir mecanismes de coordinació entre la Xarxa de Punts d’Informació Juvenil
(PIJ) i la Xarxa de Punts d’Informació i Atenció a les Dones (PIAD).
151.Treballar per eliminar la divisió sexual del treball que legitima les relacions desiguals de poder entre homes i dones. Promoure l’accés i la participació de les dones en
els llocs de presa de decisions.
Generar polítiques d’immigració i programes que tendeixin a reduir i eliminar la vulnerabilitat de les persones nouvingudes.
152.Posar en funcionament mecanismes de regularització sobre la base de l’arrelament
social i laboral de les persones immigrades.
153.Garantir l’accés de les dones immigrades no regularitzades al seguit de recursos
que s’ofereixen actualment en tots el àmbits, independentment de la seva situació legal.
Tenint en compte la doble opressió a la que estan sotmeses, dissenyar un programa de
protecció específica.
154.Reconèixer i donar suport a l’acció de l’associacionisme juvenil, especialment als
projectes que treballen pels drets de ciutadania dels i les persones immigrades, potenciant des de les administracions els plans comunitaris de cohesió social per fomentar la
implicació de la població immigrada.
155.Promoure i afavorir la connexió, relació i interacció entre entitats d’educació en el
lleure i entitats de persones nouvingudes.
156.Garantir l’oferta de recursos formatius gratuïts les persones nouvingudes a tots els
nivells (lingüístic, cultural...).
Elaborar polítiques d’acció contra la pobresa i qualsevol forma d’exclusió social.
157.Incrementar el nombre d’habitatges municipals tutelats tant per a gent gran, com
per a joves i infants, garantint les necessitats socials d’accés a un habitatge digne i
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159.Mantenir l’atenció individual a persones joves que es porta a terme des dels Centres de Serveis Socials per tal de garantir la igualtat d’oportunitats i el dret a una vida
saludable i integrada.
160.Establir mecanismes de coordinació entre les associacions juvenils i els diferents
serveis d’educació social i els serveis de promoció social que es desenvolupen per a joves:
punts d’informació juvenil, casals de joves, espais joves..., i que actuen en un mateix territori o districte, per tal de promoure la realització d’accions conjuntes.
161.Destinar ajuts públics a les famílies joves treballadores: oferta àmplia i ajustada a la
demanda d’escoles bressol i ajuts econòmics a les mares durant els primers anys.
162.Permetre la cobertura sanitària, laboral, legal i de tot tipus de la professió de la
prostitució, tan femenina com masculina, en tots aquells casos en què s’exerceixi de
manera voluntària i lliure. Tenir en compte la problemàtica específica de les persones
transsexuals que es dediquen al treball sexual, víctimes de doble vulnerabilitat.
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158.Millorar i ampliar els recursos socials, tant els públics com els de les entitats, per
que siguin suficients i més eficients. Fent especial èmfasi en l’àmbit d’inclusió social,
augmentar els recursos econòmics a partir de les necessitats detectades i garantir el
cobrament de les subvencions i/o convenis a temps per facilitar la gestió de les entitats.
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assequible d’amplis sectors de la població que no poden fer-ho a través de l’oferta del
mercat.
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#SALUT
Concebre la salut de manera àmplia i generar mesures
que garanteixin un nivell òptim de salut dels i les
joves, parant especial atenció a la salut sexual, la salut
emocional i la reducció de riscos en el consum de
substàncies addictives
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Garantir la màxima informació i serveis adreçats als joves en matèria de salut sexual i
drogues.
163.Garantir l’existència de màquines expenedores de preservatius a espais juvenils i
centres educatius a preus assequibles pels i les joves.
164.Dur a terme accions educatives sobre salut sexual adreçades a centres d’educació
secundària i a entitats juvenils que es centrin en una perspectiva de la sexualitat que
trenqui amb prejudicis i estereotips i que tingui en compte la prevenció de malalties de
transmissió sexual i embarassos no desitjats.
165.Garantir l’existència d’unitats especialitzades en atenció a adolescents i joves en
matèria de sexualitat als serveis d’urgència de la ciutat, on es pugui donar atenció directa pel que fa a embarassos no desitjats, píndoles de l’endemà i altres aspectes relacionats amb les relacions sexuals. En aquesta línia, garantir mesures de suport a les noies
joves embarassades pel que fa a l’acompanyament en la pròpia decisió sobre l’embaràs.
166.Garantir la gratuïtat de la vacuna del papil·loma humà per a tothom que ho desitgi.
167.Desenvolupar i promoure estratègies d’informació i prevenció de riscos sobre drogues i alcoholisme en espais d’oci per a joves a través de personal específic en la matèria, a fi de disminuir els riscos relacionats amb les substàncies associades a aquests
entorns.
Vetllar per l’existència d’uns serveis sanitaris públics de qualitat i amb serveis específics
per a la gent jove, tant als centres d’atenció primària com als centres educatius.
168.Mantenir i ampliar els serveis especialitzats d’atenció dels i les joves dins dels Centres d’Atenció Primària.
169.Recuperar els serveis d’urgències dels Centres d’Atenció Primària. Reduir les llistes
d’espera i incrementar la mitjana de temps que es dedica a cada pacient alhora que
s’incrementa la ràtio de professinals: metges/sses, infermers/es, psicòlegs/ogues, treballadors/es socials en els diferents serveis de salut de la ciutat.
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#SALUT

171.Instar a la reducció de l’IVA dels productes d’higiene femenina. Promoure la
instal·lació de màquines expenedores de compreses i tampons, als mateixos llocs on
n’hi ha de preservatius.
Promoure que la ciutat de Barcelona vetlli per unes condicions de salubritat òptimes.
172.Ampliar la instal·lació de lavabos públics en punts estratègics de la ciutat (places,
parcs, espais d’oci nocturn...) i millorar les indicacions sobre la situació dels ja existents.
En aquesta línia, demanar l’obertura d’aquests serveis al metro o establiments com els
bars i restaurants, fent especial atenció a establiments amb horari nocturn.

249

PROPOSTES DE LES ASSOCIACIONS
JUVENILS PER A LA CIUTAT QUE VOLEM

170.Dur a terme programes específics de salut emocional als centres educatius, a partir
dels quals es garanteixin també l’atenció psicològica i els serveis específics que se’n
derivin.

173.Instal·lar més fonts d’aigua públiques.
174.Intensificar el servei de neteja als carrers, sobretot durant les festes majors.
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#CULTURA, OCI, ESPORT I TURISME
Promoure i oferir facilitats pel que fa a l’accés, la creació
i el consum cultural, d’oci i esportiu dels i les joves
de la ciutat i de l’associacionisme juvenil, fomentant
models alternatius i situant l’espai públic al centre de la
producció cultural
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Donar suport als i les joves artistes a partir de la facilitació d’espais de creació i d’exposició,
tant en espais o equipaments públics com en grans equipaments culturals de la ciutat.
175.Facilitar recursos per a l’organització i participació col·lectiva i per a la creació de
grups de fet i/o associacions juvenils dedicades a la creació cultural i per al foment del
treball en xarxa entre artistes.
176.Millorar els punts d’informació ja existents per tal que els i les joves creadors puguin conèixer, informar-se, i/o accedir a ajuts, beques, concursos..
177.Potenciar la difusió de qualitat dels i de les joves artistes als mitjans de comunicació, als espais públics i als equipaments municipals tals com els centres cívics i
culturals.
178.Fomentar que els espais privats facilitin la participació de joves artistes mitjançant
la intercessió dels poders públics amb una quota juvenil obligatòria. Per exemple amb
concursos, mostres i fires de creacions juvenils
179.Desenvolupar la creació de certàmens i festivals que, tot coordinant aquells projectes que ja s’estan fent des de diversos territoris o districtes i, per tant, donant-los major
visibilitat, esdevinguin veritables plataformes de difusió de la creació jove de la ciutat.
180.Estudiar una flexibilització de la normativa per tal d’adaptar-la a les necessitats dels
locals d’entitats culturals que són tractades com a bar.
Fomentar models d’oci alternatius a partir de l’organització d’esdeveniments lúdics, culturals i esportius per part de les entitats juvenils, de cultura popular i de col·lectius juvenils.
181.Facilitar l’ús de l’espai públic o d’equipaments públics i dels recursos necessaris
adients per als esdeveniments d’oci (cicles de cinema a la fresca, tallers de grafits, tornejos esportius i de skateboard, concerts, correfocs...), tot tenint en compte el caràcter
no lucratiu dels actes i el valor pedagògic derivat de la participació i implicació de les
persones organitzadores.
182.Promoure la implicació de les associacions de veïns i veïnes i la resta del teixit associatiu del territori en l’organització de les festes majors.
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185.Organitzar esdeveniments i tallers participatius per tota la ciutat de caràcter no lucratiu per potenciar modalitats de cultura i esport alternatiu entre els joves com l’skate,
el hip hop, l’expressió gràfica, el roller, etc.
186.Esmenar l’ordenança del civisme i no criminalitzar a les persones que practiquen
modalitats de cultura i esport alternatiu a l’espai públic.
187.Estudiar la creació d’una escola de circ municipal, en coordinació i comptant amb
l’experiència de les instal·lacions i equipaments dedicats a l’art circense que existeixen
a la ciutat.
Consolidar i ampliar les pràctiques esportives als espais públics oberts: carrers, places,
parcs, platges...
188.Ailitzar dels tràmits administratius en l’obtenció dels permisos necessaris per l’ús
dels equipaments i dels espais públics per pràctiques esportives.
189.Habilitar més espais públics gratuïts on es puguin practicar esports.
190.Aprofundir i publicitar de forma directa a la joventut de cada districte l’obertura dels
patis dels centres educatius en horari no lectiu per fomentar l’esport com a via per dur
una vida saludable de forma gratuïta.
191.Ampliar la xarxa de poliesportius municipals i el seu horari d’obertura.
192.Estudiar la possibilitat de promoure i donar a conèixer l’obertura de poliesportius
municipals a la nit (a partir de les 21h) i obrir una quota específica per a joves per a
aquesta franja horària.
193.Establir espais i gestionar els equipaments bàsics per a la pràctica d’esports
col·lectius a la platja
194.Editar un material publicitari que permeti visibilitzar fàcilment aquells equipaments
esportius instal·lats en l’espai públic (parcs, places, platges) que facilitin la realització
d’alguna pràctica esportiva (fúting, bàsquet, frontó, voleibol...).
Promoure l’ús social del català entre els i les joves de Barcelona.
195.Potenciar la cultura catalana als diferents barris de la ciutat a partir del foment de
les entitats de cultura popular, les entitats culturals i les comissions de festes majors de
territori.
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184.Garantir l’existència d’espais públics per a usos dels i de les joves en temes com
per exemple els grafits o noves modalitats esportives culturals “freestyle”.
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183.Augmentar l’oferta d’activitats d’oci gratuït als equipaments juvenils, i que les que
no siguin gratuïtes que esdevinguin més econòmiques.
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Garantir l’accés als espais de foment i difusió de la cultura de la ciutat, facilitar-lo per a
les persones joves i afavorir-ne l’accés universal.
197.Establir un mecanisme de descomptes per a tots/es els i les joves de Barcelona a
l’hora d’accedir a museus, cinemes, esdeveniments esportius, concerts i teatres, que
no estigui vinculat a cap entitat financera, i que tingui per objecte el foment de formes
d’oci de caire més cultural.
198.Facilitar l’accés als espais culturals a les associacions juvenils de la ciutat, tot garantint-ne descomptes i accessos gratuïts.
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196.Reconèixer i recolzar el paper de normalització i immersió lingüística que realitzen les
entitats de l’associacionisme juvenil, amb especial atenció a les de l’àmbit educatiu.

199.Obrir espais interès arquitectònic de forma temporal i gratuïta amb l’objectiu de
donar a conèixer el diferent patrimoni de cada territori.
200.Adaptar tots els espais culturals amb audioguies amb descripció i evitant qualsevol
barrera arquitectònica.
201.Estendre a tota la ciutat l’existència d’una biblioteca de districte oberta de dilluns a
diumenge i adaptar els horaris de les biblioteques de barri a les necessitats i usos dels
ciutadans (biblioteques de districte: 65 hores / biblioteques de barri: 33-40 hores)
Desconcentrar l’oferta d’oci nocturn, apostar per la diversificació d’aquest i promoure un
turisme juvenil responsable i sostenible.
202.Incentivar l’oferta de locals d’oci (casals de joves, espais joves, ateneus...), especialment per a joves menors d’edat, en aquelles zones de la ciutat en què no existeixen.
203.Implementar mesures de mediació no policials a la nit que també recullin les demandes i propostes que fa la gent jove sobre aquest tema.
204.Ampliar l’oferta de places d’albergs juvenils públics a la ciutat per tal de garantir la
possibilitat d’un allotjament assequible econòmicament per a joves.
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#SOSTENIBILITAT, MOBILITAT I URBANISME
Fomentar decididament l’augment i millora del transport
públic facilitant-ne l’accés per a la gent jove, apostar
per la pacificació viària i pel disseny d’una ciutat més
humana i sostenible
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Promoure el reciclatge de residus i el foment dels hàbits en la reducció d’aquests, la
reutilització i la reparació.
205.Desenvolupar campanyes de conscienciació ciutadana que promoguin la reducció
de residus i que donin a conèixer d’una manera més evident les conseqüències de no
tenir costums quotidians sostenibles.
206.Ampliar la xarxa de punts verds existents a la ciutat i millorar la informació dels
punts verds mòbils.
207.Implementar una xarxa de contenidors de reciclatge que incentivin amb una petita
quantitat econòmica cada envàs retornat.
208.Identificar les polítiques de reducció del consum energètic amb una aposta per la
reutilització dels recursos i l’ús d’energies renovables (neteja, construcció...).
209.Promoure i consolidar el programa Agenda 21 Escolar als centres d’ensenyament
secundari de la ciutat com a projecte per augmentar l’educació ambiental i el protagonisme de la gent jove en el canvi del seu centre escolar i de la comunitat
Incentivar l’ús del transport públic i disminuir, així, l’ús dels vehicles privats a la ciutat.
210.Realitzar campanyes educatives i de seguretat en relació a la reducció de riscos
en la conducció de motocicletes, per tal de reduir el nivell de sinistralitat registrada en
l’ús de la moto.
211.Oferir a l’alumnat visites específiques que, amb l’objectiu de promoure l’ús del
transport públic, donin a conèixer les instal·lacions del metro, expliquin com es controla
la xarxa de transports metropolitans, quines són les principals problemàtiques per al
desenvolupament d’una bona gestió de transports i quins són els projectes a realitzar
en un futur
212.Millorar la xarxa de transport públic, garantint que aquesta arribi a tots els barris de
la ciutat, i fomentant la que connecta la ciutat de Barcelona amb la resta de poblacions
de l’àrea metropolitana, fent arribar el transport públic a tots els polígons industrials i
zones d’estudi i oci.
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214.Facilitar l’accés al transport públic a l’associacionisme juvenil, permetent l’ús de la
T-70/90, fins ara previst només per a famílies nombroses, a les entitats d’educació en el
lleure i a la resta d’associacionisme juvenil.
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215.Reduir les tarifes actuals del transport públic per a la gent jove, creant un sistema
de tarificació social i progressiva, que contempli diferents sectors de la societat i les
seves possibilitats de pagament: estudiants, aturats/des, etc.
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213.Establir una sèrie de mesures, especialment en la franja horària nocturna, que
permeti saber a les persones usuàries el temps què falta perquè el bus arribi a la parada
corresponent, i fer aquest servei extensiu a totes les parades.

216.Permetre el fraccionament del pagament de la T-Jove per facilitar-ne l’ús.
217.Ampliar la T-Jove fins al 29 anys, edat fins la qual, segons els criteris actuals adoptats per la Generalitat de Catalunya el que s’especifica a l’article 2.b de la Llei de polítiques de joventut de Catalunya, comprèn l’etapa de joventut.
218.Millorar les connexions de transport públic entre els diferents equipaments municipals de cada territori.
219.Garantir que els nous autobusos que adquireixi la flota siguin d’hidrogen i ecològics.
220.Promoure l’accés universal al transport públic garantint-ne plenament l’ús a les
persones amb mobilitat reduïda.
221.Dotar de mecanismes d’informació acústica a tots els busos i a les parades que
marquen el temps d’espera.
222.Augmentar el servei de transport públic nocturn a partir de l’ampliació de la xarxa
d’autobusos nocturns, la seva freqüència i la reducció de la radialitat del servei. Posar
en funcionament les línies de metro de manera ininterrompuda des del divendres fins
al diumenge.
Potenciar l’ús cívic de la bicicleta i garantir-ne la seguretat
dels desplaçaments per la ciutat.
223.Elaborar campanyes de sensibilització ciutadana sobre seguretat viària i bicicletes,
dirigides als usuaris i usuàries de la bici, però també a conductors i conductores de
cotxes, a professionals del volant i al sector de les autoescoles.
224.Aprofitar la pacificació de tots els carrils per garantir la seguretat del transport en
bicicleta.
225.Ampliar la xarxa de carrils bici a la ciutat, prioritzant els carrils segregats, millorarne la connectivitat entre ells i millorar aquells que impliquen conflictes amb els i les
vianants i els automòbils.
226.Implementar el servei de Bicing a tots els Districtes i barris (en alguns és molt escàs).
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228.Unificar els criteris de promoció de l’ús de la bicicleta entre Barcelona i la resta de
l’àrea metropolitana.
229.Faciliitar l’accés de les bicicletes als autobusos urbans i interubans.
230.Crear una xarxa d’aparcaments de bicicleta al voltant de les estacions de metro i tren.
Vetllar per un disseny urbà que promogui la pacificació i que les persones al centre.
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227.Mantenir o reduir els preus del Bicing, entenent que és una mesura de promoció
del transport públic sostenible.

231.Reduir la superfície viària i destinar més espai als vianants, per contribuir a pacificar el trànsit motoritzat, generalitzant el model de superilles, zones 30 i altres.
232.Estendre la iniciativa dels “camins amics” a tots els barris, que duguin als centres
educatius i a les entitats educatives.
233.Potenciar les auditories de gènere a l’hora de realitzar la planificació urbanística.
234.Prioritzar la reconstrucció i remodelació d’edificis històrics i/o industrials amb visió
de futur per tal de no desnaturalitzar els barris i conservant la seva idiosincràsia, garantint així la seva conservació i millora.
235.Dur a terme polítiques públiques en matèria d’urbanisme i habitatge que vagin
encaminades a trencar amb els actuals guetos que existeixen a la ciutat.
Promoure la coordinació permanent entre la Direcció d’Adolescència i Joventut, el Consell de la Joventut de Barcelona i l’Institut Municipal d’Urbanisme, per tal d’incorporant
també la perspectiva i les necessitats juvenils.
236.Establir un òrgan o espai de coordinació conjunt per tal de fer el seguiment de les
polítiques d’urbanisme que afecten la gent jove de la ciutat, així com plantejar les accions futures en aquest àmbit.
237.Considerar el CJB com a interlocutor per al disseny, implementació i avaluació de
les polítiques d’urbanisme a Barcelona.
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#CULTURA DE LA PAU I CONSUM RESPONSABLE
Vetllar per tal que la ciutat sigui punta de llança en
la promoció de la cultura de la pau a nivell educatiu,
d’espai públic, de cooperació i ajut humanitari, fent
especial incís en la reducció de les desigualtats i les
causes de la pobresa. Així mateix, promoure iniciatives
i models de consum conscient, responsable i sostenible
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#CULTURA DE LA PAU I CONSUM RESPONSABLE

Fomentar la cultura de la pau a tots els espais educatius, tant formals, no formals i informals.
238.Incloure l’educació per la pau al currículum dels centres educatius.
239.Eliminar totes aquelles accions i ostentacions militars que es puguin fer en espais
públics de la ciutat de Barcelona, com és el cas de l’existència de l’exèrcit al saló de
l’ensenyament.
240.Vetllar per l’acompliment de la llei de la Memòria Històrica i els diversos plans
d’actuació que se’n deriven.
Donar suport a projectes de cooperació al desenvolupament i ajut humanitari, i en especial a aquelles accions d’anàlisi i difusió de les causes de la pobresa.
241.Promoure existència de programes que treballin entorn l’anàlisi de les causes de
la pobresa i les desigualtats Nord-Sud i treballar per al seu finançament, reconeixement
i difusió.
242.Fer especial atenció a aquells projectes que sorgeixin des de grups i associacions
juvenils, col·laborant activament en l’enfortiment de la xarxa associativa, i promoure els
intercanvis juvenils a través de subvencions específiques.
243.Promoure que els mitjans de comunicació col·laborin en l’anàlisi i difusió sobre les
causes de la pobresa i de les problemàtiques existents per l’assoliment de la pau, així
com que donin a conèixer les entitats que treballen en aquest àmbit a la ciutat.
244.Complir amb el compromís d’augmentar els fons destinats a la Cooperació Internacional per al desenvolupament fins al 0,7% del pressupost de l’Ajuntament de Barcelona.
Promoure el comerç just, responsable i de proximitat, així com la banca ètica.
245.Fomentar el consum responsable de les institucions i administracions públiques,
fent un ús ètic dels diners en relació a les despeses amb els seus proveïdors, relacions
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247.Elaborar campanyes d’informació i sensibilització i promoció d’experiències com
els anomenats bancs del temps, basats en els intercanvis de serveis i coneixements
entre ciutadans i ciutadanes.
248.Dissenyar una campanya específica adreçada a la gent jove que promogui el consum als mercats municipals de la ciutat per fomentar aquests espais comercials de
proximitat i de relació.
249.Promocionar el consum en establiments de comerç just, responsable i de proximitat entre la població jove.
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246.Garantir la màxima informació sobre les conseqüències de l’adquisició de certs
productes o serveis i donar a conèixer i aproximar l’’Oficina Municipal d’Informació al
Consumidor (OMIC) als punts d’informació juvenil de la ciutat.
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amb tercers, subcontractes, externalitzacions, etc. Evitar el consum de productes i serveis d’empreses èticament poc responsables.

SEGUIMENT I AVALUACIÓ

Precedents
De fet, l’avaluació de l’actuació municipal és un tret distintiu del Consell de la Joventut de
Barcelona (CJB) i des d’aquest espai de coordinació interassociativa ja s’han impulsat anteriorment projectes de monitoratge de les polítiques públiques de la ciutat. El precedent més
clar el tenim en el procés que va acompanyar l’anterior Pla Jove: en el marc de l’elaboració
del Projecte Jove 2006, el CJB va fer arribar un total de 239 propostes aplegades dins el
Document BCJ: les propostes de l’associacionisme per al Projecte Jove 2006, que incloïa
un apartat d’avaluació en què es llistaven els diversos instruments per tal de realitzar la tasca
avaluadora –Accions BCJ, Estats de la Qüestió, etc.–, destacant la creació de l’Observatori
BCJ com a plataforma per al seguiment permanent de l’estat d’acompliment de les mesures
incloses al redactat del Pla Jove que havien estat proposades per les entitats juvenils.
Aquella va ser una eina de gran utilitat, i que plantejava una forma innovadora de realitzar
l’avaluació de les polítiques de joventut de l’Ajuntament de Barcelona des del moviment
associatiu juvenil. Tanmateix, en un context de crisi econòmica, amb canvis accelerats en la
condició juvenil i uns pressupostos regressius que no permeten l’execució de tot el que es
voldria, un instrument com l’Observatori BCJ va esdevenir feixuc i poc adaptable a un context
en profunda transformació. És per això que n’hem volgut recuperar la idea original, així com
el seu enorme potencial, per tal de planificar l’avaluació que el CJB haurà de dur a terme de
l’aplicació de les polítiques de joventut en el proper període, tot adequant-les a les nostres
possibilitats actuals i situant les 249 propostes com a eix central de l’aportació juvenil.
Plantejament general
En primer terme, caldrà tenir present que la tasca avaluadora haurà d’acomplir-se a mesura
que es produeixi la implementació de les actuacions municipals, i en paral·lel a la participació del CJB en els processos de seguiment, discussió i actualització d’aquestes mateixes
línies de treball del consistori. Per tant, d’una banda formarà part intrínseca de la pròpia
activitat ordinària d’interlocució i intervenció política del CJB pel que fa a les polítiques de
joventut de la ciutat.
De l’altra, emperò, caldrà que l’anàlisi i la valoració d’aquestes actuacions adquireixin més
centralitat, preveient nous instruments que recuperin el paper de les entitats juvenils com
a agents validadors de les polítiques de joventut. Per aquest motiu, es preveu un circuit
d’avaluació que s’il·lustra en l’esquema següent:
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Com s’ha dit a les pàgines anteriors, aquest document no pretén ser un final, sinó l’inici d’una
acció constructiva i propositiva des del moviment associatiu juvenil al conjunt de la ciutat.
Per aquest motiu, és evident que caldrà habilitar un sistema més desenvolupat que l’actual
per al seguiment i avaluació de les polítiques públiques orientades al jovent de l’Ajuntament
de Barcelona, així com per a l’actualització i el control de les propostes realitzades per les
entitats juvenils.
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• Pla Jove 2013-2016
• Pla de Xoc contra l’atur juvenil (2013-?)
• Pla d’Equipaments Juvenils 2008-2015
• Plans d’Actuació de Districte
• Altres actuacions dirigides a joves
• Mesures del document de les 249 propostes

PROPOSTES DE LES ASSOCIACIONS
JUVENILS PER A LA CIUTAT QUE VOLEM


• Informe anual sobre l’estat de la joventut a Barcelona
• Pàgina web sobre polítiques de joventut (bcnesbona.cat)
• Informes específics
• Comunicats i posicionaments concrets
• Campanyes pròpies (No Claudiquis!, etc.)
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2) INSTRUMENTS D’AVALUACIÓ
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1) DOCUMENTS I ACTUACIONS MONITORITZADES


• CJB i associacions juvenils
• Ajuntament de Barcelona (Regidoria d’Adolescència i Joventut)
• Grups polítics municipals
• Organitzacions socials de la ciutat
• Ciutadania i mitjans de comunicació

3) AGENTS IMPLICATS EN L’AVALUACIÓ I LA INTERLOCUCIÓ

L’informe anual
Des del CJB hem defensat llargament el paper central que correspon a les polítiques de joventut,
en tant que actuacions dirigides a promoure transformacions i evitar problemes entre generacions en ascens que formaran el gruix de la futura ciutadania. Actuar decididament i amb criteri
en l’àmbit de joventut permet avançar-se a moltes problemàtiques referides a gairebé tots els
camps de la intervenció dels poders públics –emancipació i atur, salut, educació, etcètera–.
Apostar de veritat per les polítiques de joventut és situar-se al capdavant de l’avantguarda política
perquè els resultats que proporciona no només tenen traducció en el present, sinó que poden
condicionar i millorar els horitzons que vindran.
Més enllà d’aquesta constatació, però, hi ha una realitat actual alarmant, i és l’acarnissament
que el context de crisi econòmica ha suposat per a una gran majoria de persones joves. En
aquest escenari hostil, cal redoblar l’aposta per defensar els drets de la joventut, i és per aquests
motius que el CJB vol recuperar els informes sobre l’estat de la joventut a Barcelona com a mitjà
de coneixement i denúncia de la realitat juvenil de la ciutat. Aquest haurà de consistir en una
interpretació des de l’òptica del moviment associatiu juvenil de la situació existent, així com de
l’estat d’implementació de les mesures previstes al Pla Jove, el Pla de Xoc o qualsevol altre marc
d’actuació.
En paral·lel a aquesta voluntat s’ha traslladat en diverses ocasions a l’Ajuntament la reflexió que
una correcta actuació política no és possible sense una bona diagnosi prèvia. Dels del CJB hem
reclamat que es reprengui el treball d’anàlisi i investigació sobre la realitat juvenil que havia
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Així doncs, la intenció és que aquest document pugui presentar-se anualment de forma pública,
provant de coincidir o si més no de complementar-se amb els processos d’avaluació i actualització del paquet de mesures anuals del Pla Jove. Des del CJB hem demanat la celebració d’un ple
municipal anual sobre l’estat de la joventut de Barcelona, que podria esdevenir l’espai idoni per
a l’exposició de l’opinió de l’associacionisme juvenil sobre les polítiques de la ciutat dirigides a
les persones joves. Caldrà veure fins a quin punt, en els temps difícils que vivim, l’Administració
sabrà estar a l’alçada i no donar l’esquena al present i el futur.
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impulsat anteriorment l’Ajuntament de Barcelona, amb la recol·lecció sistemàtica de dades rellevants i l’elaboració de les enquestes de la joventut cada cinc anys (la darrera és de 2005). La
lectura de la situació que viuen els i les joves i la detecció de necessitats és molt dificultosa si no
es compta amb un aparell metodològic que permeti extreure coneixement precís i veraç a partir
d’indicadors quantitatius i qualitatius, i alhora possibiliti fer estudis periòdics comparatius per tal
de comprendre l’evolució d’aquesta realitat al llarg del temps.
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SEGUIMENT I AVALUACIÓ

www.cjb.cat
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En conveni amb:

