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PARTICIPACIÓ

La participació és un dels pilars
fonamentals al voltant del qual
s'articula l'activitat del Consell de la
Joventut de Barcelona i entorn el
qual el CJB troba la seva raó de ser.
Així dins d’aquest programa, s’han
abordat línies que van des del suport
al territori fins a la col·laboració en
el desenvolupament de projectes
conjunts entre entitats fins al
foment de la participació tant entre
les persones joves com entre les
associacions juvenils.
S'ha seguit treballant en clau
territorial, especialment pel que
fa al coneixement de l'estat
de les plataformes així com
al suport que s'ha donat i ofert
a aquestes entitats. Certament
el treball que es va començar a
finals de 2015 i que havia de ser el
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motor d'aquest Grup de Treball,
en relació a la formulació del nou
Pla d'Equipaments a la ciutat, es
va veure truncat pel fet que el
Pla d'Equipaments va ser relegat
a un segon pla en el sentit que
l'Ajuntament es va centrar en la
formulació del nou Pla Jove així
com en la formulació del nou Pla
d'Ocupació Juvenil de Qualitat.
El llibre Sacsegem la ciutat:
reivindicacions de l’associacionisme
juvenil per a la ciutat, editat durant
el 2016, ha esdevingut el punt de
partida de cara a molts projectes
d’aquest 2017. A més, aquest
procés de recull de reivindicacions
i compilació de demandes
ha tingut un clar impacte al
procés d'elaboració del Pla
d'Adolescència
i
Joventut

2017-2021. El CJB ha col·laborat
activament en la redacció del Pla i
ha fet valdre les necessitats de les
entitats juvenils de la ciutat.
Finalment, també s'han seguit
desenvolupant projectes coneguts,
que funcionen i donen resultats
com són els Premis BarnaJove
o el Cicle de Cinema de
Mobilitzacions Socials. Així
mateix cal destacar el fet que
aquest bienni 2016-2017 també ha
estat marcat per diverses eleccions
per les quals s'han desenvolupat
debats entre candidats i
candidates joves per tal de
fomentar la participació juvenil
als comicis i de donar a conèixer
els projectes polítics de les
candidatures amb representació
parlamentaria.

Activitats realitzades
Suport al territori
Suport al territori és una línia
que engloba diferents accions.
L'objectiu principal és el de mantenir
el contacte amb les diferents
entitats territorials i plataformes
per tal de conèixer el seu estat i
donar-los-hi suport en allò que
necessitin. Aquest any el CJB ha
visitat a 17 entitats territorials, les
quals han acompanyat al CJB a les
reunions amb la regidoria pertinent
al seu districte. D'altra banda,
entre el CJB i el CRAJ s'ha fet un
acompanyament a dues entitats
amb plataformes que aglutinen el
novelles: Joves de la Verneda i
jovent organitzat de cada territori;
Casal de Joves Zona Nord.
en el cas d'indrets on no existeix
D'altra banda, i a demanda de les aquest tipus d'entitats les reunions
entitats, també s'ha començar a s'efectuen
amb
associacions
treballar en la guia "Com organitzar referents als barris. El resultat de
un esdeveniment a la via pública" la línia permet l'elaboració d'un
(la qual es publicarà al 2018), informe anual en què es recullen les
s'ha fet seguiment de la creació d necessitats de les associacionisme
ela nova ordenança de civisme i juvenil a cada districte.
s'han realitzat acompanyaments a
La Festa Major Juvenil i Associativa
entitats que disposen d’una gestió
– Lali Jove
cívica.

Seguiment de l’estat de les
iniciatives territorials
Aquesta línia de treball pretén
obtenir coneixement de l'estat
de les plataformes territorials
de la ciutat per tal de copsar
quina és la realitat als districtes.
L'execució inclou reunions anuals

L'11 de febrer de l'any 2017 el Moll
de la Fusta va ser escenari d'un munt
d'activitats pera infants i joves. A la
tarda diverses entitats juvenils de la
ciutat -membres i no membres del
CJB- van fer una proposta variada
d'activitats obertes. A la nit, al
mateix indret on a a la tarda s'havia
fet un circuit de mobilitat, s'hi

Un an
y més,
la Lali
Jove
ha tin
gu
gran è t un
x
convo it de
catòri
a!
havia recollit sang, s'havia treballat
per la sensibilització envers la
sostenibilitat es va dura terme un
concert de luxe on van intervenir
Radikal District, Oques grasses,
Tremenda Jauría, 9 son i Ice Crime.
Aquest any 2017 no s'ha deixat
de millorar aquesta festa. D'una
banda es va aplicar un protocol
antimasclista que ha inclòs accions
de prevenció i actuació en cas
d'agressió. Per altra banda a la
nit es va comptar amb una carpa
en què s'oferia informació sobre
drogues.
5

Activitats realitzades
Debat
sob
turism re
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habita i
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a la Pl e
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Revolu a
ció
Trans*forma la Salut- i Servei Civil
Internacional de Catalunya.

Premis BarnaJove

Debats entorn al model de ciutat
Des del GT d’organitzacions
polítiques al llarg de l'any s'han
dut a terme tres debats oberts. El
primer dels debats portava per títol
La llei electoral a debat. Reflexions
sobre el sistema electoral català,
i hi van participar persones de
l'àmbit acadèmic expertes en la
temàtica. El segon debat es va fer
en el marc d'una col·laboració amb
l'intercanvi amb joves de Bòsnia i
va girar entorn els nacionalismes,
vist des de diversos posicionament
ideològic. Finalment es va fer un
debat sobre turisme i habitatge.
En aquest cas es va convidar
representants d'entitats que estan
en contra i a favor del model de
turisme actual i les conseqüències
que se’n deriven.
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Cicle de cinema sobre mobilitzacions
socials
Aquest any 2017 ha tingut lloc la
vuitena edició del Cicle de cinema
sobre
mobilitzacions
socials.
En aquesta ocasió s'han fet tres
sessions de presentació i projecció
de documentals que han acabat
amb un debat amb les persones
assistents. La reducció de sessions
s'explica pel fet que un dels dijous
que estava previst que tingués
lloc la projecció d'un documental
es va haver de cancel·lar perquè
coincidia amb la presentació
pública del Pla d'Adolescència i
Joventut la qual tenia lloc al mateix
Espai Jove La Fontana. Enguany
han organitzat les sessions Esplais
Catalans, la Joventut Socialista de
Catalunya -amb la col·laboració de

Amb l'objectiu de promoure
l'associacionisme juvenil a la ciutat
s'han premiat projectes rellevants
desenvolupats
per
entitats,
associacions i col·lectius juvenils de
Barcelona. El 2016 s'han atorgat
3 premis associatius, i dos premis
de comunicacio. Tres premis a
associacions juvenils dotats en
1.500, 1.000 i 500 i els premis
a la millor acció comunicativa
i el premi Totxana, que són de
reconeixement.

Campanya pel reconeixement de
l'Oci Alternatiu i la Cultura Dispersa:
Univers Alternatiu
Aquest any el grup de treball de
Cultura Dispersa i Oci Alternatiu
ha treballar per consolidar els
seus projectes de participació a la
ciutat: les activitats a la Lali Jove
ia l'Associa't a la Festa. També ha
creat nu projecte de participació
i un pla d'activitats per al Saló del
Manga de Barcelona.

Oci nocturn alternatiu a equipaments
juvenils
La primera jornada d'oci nocturn es
va celebrar el dia 17 de juny a l'Espai
Jove la Fontana amb el nom de
"Fontana by night". Durant aquesta
jornada les entitats van organitzar
activitats de tot tipus - jocs de
taula, jocs de rol, jocs d'ordinador,
videojocs i manualitats- de les 17h a
les 02:00h de la matinada pensades
per un públic adolescent i jove. La
segona "Fontana by night" el dia
3 d desembre de 2017. Aquesta
segona jornada va comptar amb
més entitats - com una Karaoke i
un espai per sopar amb espectacles
- i van sumar força més gent que a
la anterior, a la primera FBN van
assistir unes 80 persones mentre
que a la segona hi van assistir més
de 170.

Associa’t a la festa
Des de fa dos anys el CJB col·labora
amb l'Ajuntament de Barcelona
en la dinamització d'activitats
dirigides a tots els públics en

perquè és una manera de fer de la
Festa de la Mercè una festa més
associativa.

Acompanyament
a
territorials concretes

entitats

Enguany el CJB ha realitzat un
acompanyat a dues entitats
juvenils de la ciutat, al Consell
de la Joventut d'Horta-Guinardó
-CJD7- i a la Federació de Casals
de Joves. En ambdós casos
l'acompanyament es va centrar en
millorar la gestió econòmica de
l'entitat i dotar a aquestes entitats
de recursos per portar el control
econòmic i laboral.

Debat 21D: el jovent al centre del
debat polític #MovemFitxa
En el marc de les eleccions al
Parlament de Catalunya del 21
de desembre des del Consell
de la Joventut de Barcelona i
en col·laboració amb el Consell
Nacional de la Joventut de
Catalunya es va dur a terme, el dia
13 de desembre, un debat polític
amb candidats i candidates joves.
El debat el van preparar les entitats
membres del CNJC a través d'un
grup de treball específic creat
per l'esdeveniment i també van
participar de la preparació les
entitats polítiques del CJB.

0
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el marc de l'Associa't a la festa.
Aquest any 2017 s'hi ha col·laborat
des de tres grups de treball, el
GT d'Associacionisme educatiu,
el GT LGBTI+ i el GT de Cultura
dispersa i Oci alternatiu. Es valora
que la col·laboració és positiva
per la projecció que se n'extreu i
7

DRETS DE CIUTADANIA

El programa de Drets Civils del
Consell de la Joventut de Barcelona
té com a objectiu la protecció
i promoció de la llibertat i la
igualtat entre les persones,
així com la no discriminació
per qualsevol motiu d’origen,
diversitat
afectivo-sexual,
gènere o diversitat funcional.
Les línies i actuacions d’aquest
programa venen marcades pels
Grups de Treball de Diversitat
Funcional,
d’Interculturalitat
i
Aixada
Antiracista,
així
com
tangencialment,
pel
d’Associacionisme Educatiu.
Línies i actuacions com l’Aixada
Antiracista, dedicada a eradicar
els prejudicis per motius d’origen,
8

la xenofòbia i les violències
contra les persones nouvingudes,
i que aquest any ha estrenat
una formació de llarga durada
impartida als Punts d’Informació
Juvenil de la ciutat de Barcelona,
que tenen un impacte directe
en el jovent dels districtes i que
poden actuar com una taca d’oli
que extengui l’antiracisme entre
infants, adolescents i joves de la
ciutat.
El Festival Diversitat, que té lloc
cada any a l’Espai Jove la Fontana,
vetlla pels drets humans i aborda
la diversitat funcional, cultural i
d’orientació afectivo-sexual amb
nens i joves d’esplais i caus durant
una jornada d’activitats lúdiques

i pedagògiques impartides de
primera mà per persones que
viuen i conviuen amb aquestes
diversitats. Una jornada que
es consolida amb inscripcions
estables cada any i amb valoracions
molt positives per part dels
monitors, monitores i caps.
Més enllà d’aquestes tasques
periòdiques, aquest programa
és generador de discurs des del
moviment associatiu juvenil i amb
els projectes que es plantegen
aporta propostes concretes en
diferents i diversos àmbits de
treball que emanen de qüestions
d’actualitat i que situen les
persones joves i les seves
necessitats a l’agenda política.

Activitats realitzades
Festival de la Diversitat
Aquesta ha estat la quarta edició
de la jornada de sensibilització
sobre la diversitat funcional que,
en aquesta ocasió, s'ha ampliat
també a diversitats culturals,
afectivosexuals i d'identitat de
gènere, desenvolupada des dels
GTs de Diversitat Funcional i de
LGBTI.
Enguany ha tingut lloc el dissabte
20 de maig a l'Espai Jove la
Fontana, amb activitats per a
infants i adolescents durant la
tarda i un concert a la nit, i es va
arribar a 251 joves.

Inserció sociolaboral de persones
amb diversitat funcional
Durant l'any 2017 s'ha organitzat
la preproducció i producció de
els càpsules de vídeo d'un minut,
on els i les joves ens expliquen
com ha estat la seva experiència
en l'àmbit laboral: com son les
entrevistes, si s'han sentit amb
prou companyia durant el procés,
o quines dificultats i àrees de
millora troben al món laboral de
cara a millorar la inserció de les
persones amb diversitat funcional.

La Fontana adaptada
A l'abril el districte va encarregar
a una empresa especialitzada
en aquest tema un estudi sobre

l'accessibilitat a La Fontana. A
partir d'aquí, aquesta empresa va
prioritzar algunes de les actuacions
i en va fer un pressupost.
Districte s'ha compromès a
aplicar algunes de les propostes
prioritàries a partir del 2018.
Aquestes prioritats coincideixen
amb algunes de les necessitats
detectades en el si del Grup de
Treball, però l'estudi és molt més
ampli i exhaustiu.

Aixada Antiracista

Més d
e2
joves v 50
partic an
ip
Festiv ar al
al de l
a
Divers
itat
als Punts d'Informació Juvenil de
la ciutat de Barcelona. També ha
continuat incidint en el discurs
polític i social de la ciutat,
participant a la Lali Jove o al debat
de candidats i candidates joves
per les eleccions autonòmiques.
Per últim, des del 2016 l'Aixada
Antiracista ha estat impulsant el
projecte de cooperació "Bòsnia,
ensorrant murs i construint
ciutadania".

Enguany l'Aixada Antiracista ha
treballat en diferents direccions:
per una banda, promoure
l'alliberament
d'espais
i
L’Aixada Antiracista treballa per
equipaments de la ciutat,
alliberar espais de racisme i formar
sumant a ANJI i al Districte
a la ciutadania sobre antiracisme i
de Gràcia. Per altra banda, ha
interculturalitat
realitzat una formació sobre
anti-racisme i interculturalitat
9

Activitats realitzades
i les tasques de cures, que es va
traduir en una taula rodona sobre
el món de les "au pairs" i com
aquestes no sempre es troben
amb una experiència idíl·lica.

Treball amb joves en risc d’exclusió
social

El dia
d
Divers e la
it
aplega at va
ta
de 800 més
jo
de tot ves
a la
ciutat
!

Foment de l’associacionisme de
joves d’origen estranger
Des del CRAJ Mòbil, aquest
any s'ha fet seguiment de les
entitats Frevo, Electrohope,
El Parlante i Euroàrab que, a
més, va estar entitat del mes al
web. Aquest acompanyament
s'ha vist complementat per
la tasca de promoció de
l'oferta
de
l'associacionisme
entre les persones d'origen
estranger feta des del programa
d'Associacionisme Educatiu.

Dia de la diversitat
El Dia de la Diversitat consisteix
en una setmana de promoció dels
drets humans i la inclusivitat entre
10

alumnes de secundària organitzada
per l'Ajuntament de Barcelona
els dies 6, 7, 8 i 9 de novembre
a Can Batlló. Igual que en anys
anteriors, des del CJB s'ha obert
a a les entitats juvenils membres
la possibilitat de col·laborar en el
desenvolupament de les activitats,
fent especial èmfasi en els GT de
LGBTI i Diversitat Funcional, i s'ha
arribat a més de 800 joves de la
ciutat.

Trobada d’entitats del Consell
Municipal d’Immigració de Barcelona
Aquest any, tot coincidint amb la
temàtica "Tasques i cures de la llar"
el CJB va trobar adient afegir una
mirada jove sobre les migracions

El CJB ja fet incidència
conjuntament amb altres actors
per tal de millorar la inclusió
de joves amb pocs recursos.
Conjuntament amb la XarXa Jove
d'AREP i la Generalitat, així com
amb Saräu, o el projecte Baobab,
des del CJB s'ha fet incidència en
factors d'exclusió social entre els
joves com son la salut mental, la
diversitat funcional i la escassetat
de recursos.

Protocol contra les violències
Al llarg de l'any 2017 s'ha dut a
terme el procés dissenyat per
Matriu per poder elaborar un
protocol contra les violències al
CJB. En el procés hi han participat
els equips tècnics dels serveis i
de l'equipament que gestiona el
CJB, el Secretariat i les entitats
del CJB. S'han fet fins a 6 reunions
de coordinació per ajustar el
procés i s'han desenvolupat 5
espais de participació oberts als
col·lectius implicats, culminant en
un protocol que es farà públic al
2018.

EMANCIPACIÓ

El Programa d'Emancipació
ha centrat el seus esforços a
aprofundir en el coneixement
i el discurs entorn a tres eixos:
la formació, l'ocupació i
l'habitatge. Aquest any es va
plantejar com una oportunitat per
actualitzar el discurs que el CJB ha
mantingut en clau d'emancipació
i per fer-ho, ha buscat ampliar el
ventall d'organitzacions amb les
que havia treballat fins al moment.
En aquest sentit, una gran part
d'aquesta feina de prospecció i
diàleg es va dur a terme durant
el 2016, però es va detectar que
algunes qüestions necessitaven
d'un aprofundiment més gran,
per aquest motiu durant el
2017 s'ha contactat amb entitats
relacionades amb l'habitatge com
són el Sindicat de Llogaters, la
Federació d'Associacions de Veïns
i Veïnes - FAVV -, l'Espai Social de
Formació d'Arquitectura, entre
d'altres.

Algunes de les línies d'accions més
importants i en les quals el CJB ha
estat pioner, com és la línia d'exili
juvenil o la defensa d'una Formació
Professional Dual de qualitat,
han agafat força durant el 2016 i
no només han estat presents en
l'imaginari associatiu sinó que,
per fi, han estat reconegudes per
part de les institucions i incloses
als plans municipals. D'aquesta
manera, un dels grans èxits ha
estat la participació del CJB i de
les organitzacions sindicals del
Grup de Treball d'Emancipació
en la negociació del nou Pla
per al Foment de l'Ocupació
Juvenil de Qualitat. De la
mateixa manera, també ha estat
un element clau el treball entorn
al programa de "Retorn amb
Oportunitats" i poder ser una
de les organitzacions implicades
en el desenvolupament d'aquest
programa pilot.

Pel que fa a l'eix d'ocupació,
s’ha realitzat la campanya
«Jove, hi tens drets» durant el
Nadal del 2016 i 2017. L'eix de
formació s'ha treballat a través
del seguiment de les polítiques
públiques
relacionades
amb
l'educació superior i fent èmfasi
en la Formació Professional (FP)
i la FP Dual, tant és així que
s'ha iniciat un treball entre els
Grups de Treball d'Emancipació
i d'Estudiantils per organitzar
un Grup de Treball sobre FP.
Finalment, a nivell d'habitatge s'ha
treballat de la mà d'associacions i
cooperatives d'habitatge per dur a
terme el cicle de xerrades sobre
habitatge del 2017. Per últim,
el 2017 ha estat un any en que
s'ha treballat més en profunditat
l'emprenedoria l'emprenedoria i
l'economia social i solidària, amb
l'elaboració de la guia "Feu-vos
COOP" i la campanya "Mites
de l'emprenedoria".
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Activitats realitzades

Campanya No claudiquis
No Claudiquis ha continuat sent
l'altaveu en matèria d'emancipació
del CJB i de les entitats juvenils
de la ciutat. En aquest sentit
es destaca que l'habitatge ha
estat un dels temes que més ha
preocupat al jovent de la ciutat
i es veu reflectit en el contingut
del web i de les xarxes socials.
Destacar també que enguany
ha estat un any en que la
campanya No Claudiquis i els
Serveis d'Informació Juvenil de la
Ciutat han treballat de manera
coordinada compartint informació
i recursos.

Jove, hi tens dret!
"Jove, hi tens dret" és una eina que
ha de servir per dotar d'informació
12

als i les joves sobre els seus drets
laborals, una qüestió important
tenint en compte la precarietat
laboral a la que estan sotmeses
les persones joves. Aquest any
s'ha aconseguit que els Punts
d'Informació Juvenil comparteixin
la campanya.

L’habitatge ha estat un dels temes
que més ha preocupat al jovent
de la ciutat
Mites de l’autoocupació
El projectes de "Falsos mites
de l'autoocupació" ha generat
diferents recursos per a les
persones joves: per una banda
unes fitxes sobre associacionisme
i economia social i solidària,

Grava
c
dels v ió
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“Mites os
de
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per aprendre a diferenciar-les i
escollir correctament el projecte.
Ha estat un any en que s'ha
treballat de la mà de diferents
cooperatives, per una banda
perla guia jove "Feu-vos COOP",
una guia sobre cooperativisme
per a persones joves amb
informació sobre com fer-se una
cooperativa però també sobre
com "ser" una cooperativa, cuidarse i treballar en grup. Per últim,
un dels recursos elaborats aquest
any ha estat la campanya "Mites
de l'emprenedoria", un conjunt
d'entrevistes a emprenedors i
emprenedores joves sobre la seva
visió de l'emprenedoria real.

Pacte intergeneracional
Aquest any el CJB i la FATEC han
continuat treballant conjuntament
per la desestigmatització de
tots dos col·lectius i la millora
de la vida en qualsevol etapa.
Van elaborar conjuntament una
ponència per participar a la taula
de Joventut i Gent Gran del
Congrés Català de Sociologia, el
contingut es va fer arribar però
finalment els representants de les
dues organitzacions no van poder
assistir a l'esdeveniment.

Cicle de xerrades d’alternatives a
l’habitatge
El cicle de xerrades sobre
habitatge s'ha desenvolupat en
gran part durant aquest any 2017.
El CJB ha organitzat 2 xerrades i
un debat en matèria d'habitatge:
una xerrada amb el Sindicat de
Llogaters, una segona xerrada
sobre cooperatives d'habitatge i,
per últim, un debat amb el grup
de treball de polítiques sobre
Turisme i Habitatge. D'altra banda,
s'ha elaborat un tríptic informatiu
sobre Masoveria Urbana i Cessió
d'Ús.

estat la tasca principal del 2017,
aconseguir que la guia en paper
que es va presentar al 2015
s'adapti a un nou format digital
i pugui ser més accessible. A
principis de 2018 s'espera poder
fer una presentació oficial de la
nova aplicació.

Treball entorn el Pla per al
Foment de l'Ocupació Juvenil de
Qualitat

fer amb garanties. En aquest
sentit el CJB ha estat una de les
organitzacions impulsores del
projecte i ha participat activament
en la definició d'aquesta estratègia,
en la presentació pública de
resultats i en la fase de disseny del
programa pilot.

El CJB ha estat una de les entitat
impulsores del programa “Retorn
amb Oportunitats”, que fa seguiment
de les persones joves que marxen a
l’estranger i de les garanties del seu
retorn

Enguany s'ha posat en marxa
la comissió del programa
"Retorn amb Oportunitats",
un espai participatiu de
treball per definir l'estratègia
municipal per fer seguiment
a les persones joves de la ciutat
que marxin a residir a l'estranger
així com de totes aquelles que
desitgen tornar i ho han de poder

Guia
intera
cti
“Posa’ va
t en
valor!”

Reconeixement de l’aprenentatge
associatiu al món laboral
La guia Posa't en Valor ja és una
aplicació on-line. Aquesta ha
13

EMANCIPACIÓ
FEMINISMES

El programa de Gènere recull
les actuacions que les entitats
juvenils consideren prioritaries
desenvolupar en l'àmbit de
la igualtat de gènere i els
feminismes. Així doncs es fa
referència a totes aquelles
qüestions que tenen efectes
envers el desenvolupament i
la participació de les dones a
l'associacionisme juvenil i a la
ciutat. Aquestes línies d'actuació
reivindiquen el dret a la igualtat
d'oportunitats, la denúncia de les
discriminacions per motius de
gènere i la lluita contra el sistema
patriarcal sobre el qual aquestes
violències es sustenten.
En clau més propositiva, les línies
del programa volen oferir eines
i recursos a dones joves per
apoderar-se, a homes joves per
revisar-se i a entitats juvenils per
a que treballin internament la
igualtat entre gèneres, alhora que
14

es vetlla per aconseguir una millor
tasca des de les administracions
públiques en les polítiques
d'igualtat.
Durant aquest període de dos
anys, el Grup de Treball de Gènere
ha passat a anomenar-se Grup
de Treball de Feminismes i ha
treballat diverses línies d'actuació
entre les quals destaquen les
col·laboracions amb la Plataforma
Unitària contra les Violències de
Gènere. Amb aquesta entitat s'ha
convocat una manifestació per
fer visible la quantitat de dones
assassinades al llarg de l'any i els
nivells de violència contra aquets
col·lectiu. També s'han elaborat
recursos i continguts pel blog Regenerem-nos.
Per altra banda, s'ha seguit
treballant la prevenció de les
violències masclistes amb la
realització d'una nova edició
de la formació en perspectiva

de gènere a les entitats juvenil.
També s'han elaborat recursos
com ara el "Protocol d'actuació
envers les violències masclistes
en les entitats juvenils", que
dona instruccions clares per la a
protecció dels drets de les dones
joves i associades.
Aquestes accions se sumen a
les desenvolupades durant l'any
2016, del qual en destaca al camp
de treball de Gènere que es
va dur a terme al setembre, un
camp de treball molt interessant
per incorporar una perspectiva
internacional en el debat entorn
a les discriminacions, desigualtats
i violències de gènere i que,
alhora, va permetre compartir i
intercanviar estratègies i visions al
voltant d'aquestes qüestions entre
joves de diversos origens.

Activitats realitzades
400
Més de van
es
person
a la
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tra
concen les
contra s
ie
violènc s
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Formació La perspectiva de gènere
a les entitats juvenils
Un any més, des del CJB s'ha
organitzat la Formació en
Perspectiva de Gènere per a
entitats. Una formació que, any
rere any, esgota les seves places
disponibles i de la que sempre
s'ha rebut un retorn molt positiu.
En aquesta, les entitats aprenen a
detectar desigualtats per motius
de gènere al seu si, i com afrontarles i revertir-les per aconseguir
un associacionisme jove més
integrador i igualitari.

Col·laboracions amb la Plataforma
Unitària contra les Violències de
Gènere
Com a CJB, dinamitzem cada any
una manifestació conjuntament
amb la Plataforma per protestar
contra les Violències Masclistes
amb una perspectiva jove. En
aquesta ocasió, vam dinamitzarla juntament amb la Organización
Femenina Popular de Colòmbia
i voluntaris de l’Associació
d’Homes Igualitaris de Catalunya,
i a la manifestació van assistir-hi
més de 400 persones.

Aquest any la Formació per a incorporar la
perspectiva de gènere a les entitats juvenils
ha esgotat totes les seves places!

Cicle Parlem de...
"Parlem de..." és un cicle de
xerrades anuals que tenen com
a subjecte algun tema d’interès i
actualitat en matèria de feminismes
i igualtat de gènere. Aquest any,
la jornada va tractar sobre noves
masculinitats i com diferents
entitats juvenils intenten lidiar
amb les masculinitats tòxiques i
amb alternatives a aquestes.

Prevenció i actuació envers les
violències a l'àmbit educatiu
L'actuació temprana és clau per
prevenir al violència en els futurs
adults. És per això que, des del
CJB, hem considerat apropiat
incloure una sessió de prevenció
del bullying conjuntament amb
l'entitat de psicòlegs Connexus, on
15

Activitats realitzades
diverses entitats d'associacionisme
educatiu han aprés com adreçar i
evitar situ acions d'abús i violència
entre joves i infants.

Re-generem-nos: blog de gènere
Re-generem-nos és el blog de
gènere i feminismes del CJB, un
espai web que actua tant d'agenda
d'actualitat
sobre
activitats
dirigides a i organitzades per
joves, com de banc de recursos
per tractar la temàtica a les
entitats. A més, compta amb un
nou espai d'opinió a disposició
de les persones joves de la ciutat
anomenat "El crit feminista".

Presentació de recursos de gènere
Aquest any s'han presentat el
tríptic sobre micromasclismes "Jo
16
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no soc masclista... o si?", sobre
micromasclismes. Es va aprofitar
l'acte de l'Espai Jove la Fontana pel
25 de novembre, Dia Internacional
contra les Violències contra la
Dona, una jornada a la que van
assistir 130 persones.

Acord Ciutadà per una Barcelona
lliure de violència vers les dones
L'Acord Ciutadà per una Barcelona
lliure de violència vers les dones
és una estratègia de col·laboració
amb la societat civil i la ciutadania
en el seu conjunt per fer front de
forma més eficaç a la violència
masclista. Com a CJB, participem

en la seva promoció a les nostres
xarxes i en fem divulgació a les
Formació en perspectiva de
Gènere per a entitats.

Xarxa d'Escoles i Instituts per la
Igualtat i la No Discriminació
La Xarxa d'escoles i instituts
per la igualtat de tracte i la no
discriminació és una mesura de
Govern per a la implementació
d’un programa de prevenció de
les relacions abusives, la violència
masclista i la discriminació per
raó de diversitat, a les comunitats
educatives de Barcelona durant
l’etapa d’educació obligatòria. La
Xarxa acaba de complir els seus
dos anys de projecte pilot i, com
a CJB, hem anat a les sessions
de retorn i hem fet difusió a les
nostres entitats educatives.

Jornada Feminismes Alternatius
Aquest any, el CJB ha col·laborat
amb Casals de Joves en la
preparació de les seves jornades
sobre Feminisme al lleure, unes
jornades formatives que tenen
lloc durant tot un cap de setmana
i que, en aquesta ocasió, tractaven
sobre la interseccionalitat del
feminisme amb altres condiciones
de les dones com ara la diversitat
funcional, la diversitat cultural, la
identitat de gènere o la relació
amb el propi cos.

LGBTI+

El programa LGBTI recull les
actuacions que les entitats
juvenils consideren prioritaries
desenvolupar en l'àmbit de la
diversitat afecivo-sexual i
d'identitat i expressió de
gènere. Des d'aquest programa
s'aborden
totes
aquelles
qüestions que tenen efectes
envers el desenvolupament i la
participació d'aquest col·lectiu
a l'associacionisme juvenil i
a la ciutat. Aquestes línies
d'actuació reivindiquen el dret
a la igualtat d'oportunitats
més enllà de l'orientació o
la identitat, la denúncia de les
discriminacions per motius de
gènere i la lluita contra el sistema
cisheteropatriarcal sobre el qual
aquestes violències es sustenten.

Així doncs, durant aquest període,
el Grup de Treball LGBTI ha
passat a anomenar-se Grup
de Treball LGBTI+. D'aquesta
manera s'ha donat cabuda a més
formes d'identificar-se que no pas
les incloses a les sigles prèvies.
La diversitat s'ha reivindicat
des dels dies de la visibilitat
lèsbica, la visibilitat bi o la
despatologització trans*.
S'ha obert el nou blog Voreres
de colors, que pretén ser una
eina de promoció dels actes que
facin les entitats membre i que
també cerca ser una plataforma
de difusió i pedagogia sobre la
diversitat LGBTI+. Al seu torn el
blog esdevé un espai de recursos

les entitats i entre les persones
joves. Destaquem, a més, que
al 2017 s'ha fet una primera
formació
en
perspectiva
LGBTI i teoria Queer per
a entitats juvenils, que va
resultar tot un èxti d'inscripcions
i de valoracions positives, i que es
pretén constituir com una activitat
fixa del CJB els propers anys.
Les representants del CJB en
materia LGBTI, a més, han assistit
a diversos espais institucionals,
com ara el Consell Municipal
LGTBI i s'han reunit amb la
Direcció General d'Igualtat de la
Generalitat per tal de fer arribar
un retorn i demandes sobre la llei
11/2014 amb perspectiva juvenil.

per treballar aquesta diversitat a
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Activitats realitzades
Setmana per la diversitat
afectivosexual i de gènere
Aquest any, les activitats per
la Setmana de la Diversitat
han girat entorn a la diversitat
cultural a dins del moviment
LGBTI i la seva situació arreu del
món amb el títol #MonsPlurals.
A més de la projecció d'una
pel·lícula, dues taules rodones
i un concert, el mateix 17 de
maig, Dia Internacional contra
la LGBTIfòbia, des del CJB es va
participar activament en els actes
que va dur a terme l'Ajuntament
de Barcelona al districte de les
Corts.
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Acció per la visibilitat lèsbica
L'acció per la visibilitat lèsbica
ha consistit en un concurs de
truites i bollos a la Glorieta de la
Transsexual Sònia, al parc de la
CIutadella. A l'acte es va llegir un
manifest per la visibilitat de les
dones lesbianes i es va fer entrega
d'uns llibres sobre temàtica lèsbica
a les guanyadores del concurs.

Acció per la visibilitat bisexual
L'acció per la visibilitat bisexual
d'aquets any ha consistit una
activitat específica sobre la
Bisexualitat anomenada TabuBI,
que consisteix en descriure
relaitats BI amb paraules Tabú,
així com un mural pensat per nens

i nenes on van poder dibuixar la
bandera de la bisexualitat amb
pintura de mans, totes dues fetes
al marc de l'Associa't a la Festa.

Acció per la visibilitat trans*
Al CJB s'ha incentivat la visibilitat
trans* amb tres actes aquest
2017: per una banda, la projecció
de la pel·lícula "Testimonios
Trans" al Cicle de Cinema sobre
Mobilitzacions Civils del juliol;
per altra, amb la projecció de
"Tchindas" a la Setmana per la
Diversitat #MonsPLurals i; per
últim, amb motiu del 23 d'octubre
s'han imprés engantxines amb
la bandera trans* de fons i la
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frase "No és disfòria, és eufòria"
sobreimpressa que es van repartir
4 dies abans, el 19.

Seguiment del desplegament de la
Llei per a garantir els drets de les
persones LGBTI
La Llei 11/2014 del parlament
de Catalunya preten garantitzar
la igualtat independentment de
la orientació afectivo-sexual i la
identitat de gènere. Des del CJB,
hem fet retorn tant a l'Ajuntament
com a la Generalitat de la seva
implantació amb una perspectiva
jove, i n'hem fet promoció dels
continguts al bloc Voreres de
Colors i a la redacció de la nostra
propera guia contra al LGBTIfòbia.

Formació en perspectiva LGBTI per a
entitats juvenils
La formació en perspectiva LGBTI
per a Entitats ha estat coordinada
per la Natàlia Reina, de SinVer, i
hi han participat altres entitats
segons la seva temàtica específica,
com ara AECS per parlar de
despatologització, SinVer per
parlar de discriminacions per
motius d'orientació afectivosexual i identitat i expressió de
gènere; i Conexus per parlar de
bullying lgbtifòbic. La formació va
constar de 5 sessions i va tenir un
retorn molt positiu, pel que es vol
repetir.

Formació en
perspectiva
LGBTI+ per a
entitats juvenils

Blog i banc de recursos LGBTI
El blog sobre temàtica LGBTI+
"Voreres de colors" es va estrenar
el 30 de novembre i preten ser,
no només una agenda d'activitats
LGBTI+, sinò una biblioteca
de recursos per tractar aquesta
temàtica a l'associacionisme
juvenil i també un espai pedagògic
i de reflexió on, fins i tot, s'ha
reservat un espai d'opinió per a les
persones joves de la ciutat.

El blog sobre temàtica LGBTI+
“Voreres de colors” es va estrenar
el 30 de novembre
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SALUT

El Programa de Salut del Consell
de la Joventut de Barcelona té
com a objectiu fomentar els
hàbits saludables, la promoció
de bones conductes, i adreçar
la Salut entre les persones
joves amb una mirada global
que va des de l'alimentació o el
consum de drogues fins la salut
sexual, mental o emocional.
Donat que la falta de coneixement
i conscienciació és un dels factors
clau en els hàbits poc saludables,
pensem que treballar des de la
pedagogia i la difusió és el més
adequat per prevenir possibles
problemes, i que l'associacionisme
20

pot ser clau en una detecció
temprana d'aquests problemes.
Durant aquests dos anys, el
programa de Salut ha tingut
principalment
tres
eixos
vertebradors: la salut sexual i
reproductiva, adreçada amb la
campanya #EnBoles on s'han
repartit packs de preservatius i
lubrificants amb molt d'èxit i amb
una mirada inclusiva i de respecte
cap a la diversitat afectivosexual; el consum conscient i
responsable d'alcohol i altres
drogues, en línia amb el Pla
d'Acció sobre Drogues 2017-20
de la ciutat i col·laborant amb

altres entitats com ara Creu Roja o
Energy Control; i la salut mental
i emocional de la que s'ha revisat i
redissenyat la guia de Salut Mental
per a joves, rebatejada com "On
tens el cap?".
Destaquem, a més, la col·laboració
amb el Banc de Sang i Teixits en
la promoció de donació de sang
i amb la reedició de la nostra
guia "Es busca sang fresca",
així com l'èxit de distribució
de la guia "Les TIC i tu" per una
relació més sana amb les noves
tecnologies, publicada al 2016
i que pràcticament ha esgotat
exemplars.

Activitats realitzades
Campanya «En Boles» per a la
prevenció del VIH i altres ITS
Al llarg del 2017 s'ha continuat
amb la distribució dels packs
de preservatius i lubrificants
de la campanya #EnBoles, així
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dissabte 11 de febrer de 2017
per la tarda al Moll de la Fusta. Es
valora, però, que les donacions
no van ser suficients per cobrir
les despeses d'instal·lar aquest
bus i, tot i que el Banc de Sang
creu que es deu a l'ambient festiu,
des del CJB es valora que són les
restriccions del mateix banc les
que impedeixen les donacions.

#EnPetitesDosis
El 16 de novembre de 2017
es van realitzar dues jornades
de ponència i debat en torn al
consum de drogues a l'àmbit de
l'oci. Les xerrades es van centrar
en dues temàtiques que van sorgir
d'un procés de consulta interna
entre les entitats membre: el marc
legal de les drogues; a càrrec de
CatFac, drug checking, a càrrec
d'Energy Control.

com amb el qüestionari online
al qual es podia accedir amb un
enllaç present als packs i amb
el que les persones participants
podien posar a prova els seus
coneixements sobre salut sexual.
El 14 de març es va fer el sorteig
de la joguina d'Amantis entre les
persones participants, i totes
aquelles majors d'edat que
van respondre el qüestionari

van obtenir un val del 10% de
descompte en les seves compres
a la botiga.

Es busca sang fresca
Aquest 2017 es va realitza una
jornada de donació de sang en el
marc de la Lali Jove, portant el bus
de la donació de sang a la jornada
d'activitats de la festa major juvenil
i associativa que va tenir lloc el

Difusió de la guia «Addicció a les
noves tecnologies i a les xarxes
socials»
La guia sobre la relació additiva
amb les noves tecnologies ha
tingut molt d'èxit al llarg del 2017 i
ha estat especialment demandada
per part d'instituts i col·legis que
volen tractar aquest tema amb el
seu alumnat. Es valora tornar-la a
editar ja que els 2500 exemplars
inicials estan gairebé esgotats.
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Activitats realitzades
Reedició de la guia de Salut
Emocional
Al llarg de la primavera i estiu del
2017, les entitats Obertament i
Resilie han revisat els continguts
de la guia original sobre Salut
Emocional i, un cop aplicades les
seves correccions, i actualitzat el
contingut, el missatge i el format
als nostres dies per part de l'equip
tècnic i de la dissenyadora, la nova
guia "On tens el cap?" ha estat
enviada a imprimir al desembre.

Salut associativa,
emocional

mental

i

L'associació Resilie, que treballa
en la prevenció en l'àmbit de Salut
Mental amb infants i adolescents,
impartirà un taller amb motiu
Dia Internacional de la Salut, on
es tractaran el mindfulness, la
salut associativa i la identificació
d'emocions.

Difusió i distribució de recursos de
salut
Al llarg del 2017 s'han distribuït
més de 5000 exemplars de
les nostres guies sobre salut i
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joventut, que tracten temes tan
diversos com les TIC, la salut als
Viatges, la sexualitat, l'ansietat, el
bullying, l'alimentació responsable,
el menjar de carmanyola, la salut
laboral i la donació de sang.

“On tens el cap?”: nova guia sobre salut mental i
emocional revisada per Obertament i Resilie
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Guia de recursos de salut sobre
donació de sang
La guia "Es busca sang fresca"
consta d'un disseny atractiu i amb
il·lustracions que explica a les
persones joves en què consisteix
el procés de donació de sang així
com informacions bàsiques sobre
els components sanguinis i la
tipologia de sang, i per què no tots
els tipus són compatibles entre sí.

SOSTENIBILITAT

Al Consell de la Joventut de
Barcelona tenim un compromís
amb la promoció i foment d'uns
hàbits de vida responsables
amb el medi ambient entre
les persones joves i al sí de les
nostres entitats membre, ja que
creiem que només des del canvi
cultural i la pedagogia des de
l'infància assolirem una societat
més sostenible.
Per aquest motiu, des del CJB
hem fomentat les iniciatives de
les entitats i associacions juvenils
de la ciutat amb l'actualització
de les fitxes de recursos per a
entitats anomenades “Pràctiques

sostenibles”,
la
campanya
#PosatVerda per promoure
l'intercanvi d'idees enginyoses
per estalviar i difondre-les per les
xarxes, i s'han organitzat tallers
com ara el Restart de reparació
de bens per evitar residus
innecessaris.
A més, entre les línies de treball
realitzades aquests dos anys,
destaquem especialment la guia
Reciclem-nos, un document
d'autodiagnosi per que les entitats
puguin detectar en quins àmbits
estan fallant o poden millorar a
l'hora de ser més responsables
amb el medi; el procés participatiu

per fer una diagnosi interna sobre
sostenibilitat de l'equipament
de l'Espai Jove La Fontana; les
sessions del Grup de Treball de
Sostenibilitat orientades a treballar
les mesures que les entitats
juvenils consideren prioritàries en
aquesta matèria per incorporar-les
al Pla Jove; o la col·laboració amb
Ecos per redactar "Som part del
canvi", una guia de recursos i
proveïdors sostenibles per a les
associacions.
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Activitats realitzades
del CRAJ, i s'ha assolit l’objectiu
mínim anual i 2 noves sortides a
la natura més una d'actualitzades,
millorant el contingut i la qualitat
de la informació.

Associacionisme Sostenible
La guia "Som part del canvi" va ser
publicada i distribuïda a l'octubre.
El contingut, que supera els 60
proveïdors sostenibles, es va
redactar per part d'ECOS, i va
ser esmenat des del CJB i des
del CRAJ i enviat a les entitats
membre un cop publicada.

La Verdinada a Gràcia

Campanya de difusió del Compromís
Ciutadà per la Sostenibilitat
Enguany el CJB ha aprofitat el
5 de juny, Dia Mundial del Medi
Ambient, per encetar la campanya
#PosatVerda, on s'animava a les
entitats membres a compartir a les
xarxes, mitjançant fotos, vídeos o
textos, quines tècniques utilitzen
per fomentar la sostenibilitat al
seu entorn.
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Recursos per la sostenibilitat des
del CRAJ
Aquest 2017 des del CRAJ s'han
acabat d’actualitzar totes les
pràctiques sostenibles al nou
format de manera que s'han
uniformat totes les publicacions.
A més s'han penjat 101 activitats
sostenibles a l’agenda d’activitats

A l'any 2017, la Verdinada de
Gràcia ha estat substituïda per
la
Restartparty,
organitzada
per Restarters Barcelona en
col·laboració amb l'Espai Jove
la Fontana, un esdeveniment
on voluntaris van ensenyar a les
persones joves com reparar els
seus aparells i prevenir residus
fomentant així el reutilitzament
enlloc de deixar aquests aparells
en deixalleries.

PAU I COOPERACIÓ

L’essència del CJB és ser en si
mateix un petit sistema, una
escola de democràcia i un model
de participació i d’incidència
política. Per això els projectes
de cooperació del CJB estan
impregnats d’aquesta visió i tenen
per objectiu compartir el model
i anar més enllà de la ciutat. Des
del CJB es creu en la veritable
capacitat transformadora que
tenen les persones joves quan
s’organitzen i uneixen forces;
en les enormes possibilitats
que ofereix el fet de compartir
espais de treball i de diàleg amb
persones de diferents territoris
i en el gran aprenentatge per a
l’associacionisme juvenil de la
ciutat que això ha suposat i suposa.
El repte de l'any 2016 va ser obrir
nous horitzons i fer-ho de la mà
d’altres entitats d’aquí i d’allà; era
poder establir xarxes de suport a
la ciutat i fer-ho, sempre, tenint

en ment el retorn que ha de tenir
aquesta feina per a les persones
joves de Barcelona i per a les
associacions juvenils del CJB.
El 2017, en canvi, ha estat un any
de molta acció, en que s'han dut a
terme projectes de cooperació
amb Bòsnia i Herzegovina i amb
el Sàhara Occidental, projectes
de sensibilització al nostre
territori i en el que s'ha consolidat
les xarxes de suport internacional.
També ha suposat el tancament
del projecte de col·laboració amb
la Xarxa TanjaZoom que es venia
desenvolupant des de feia cinc
anys, per poder deixar pas a nous
espais on el CJB pugui aportar i
rebre. Pel que fa als festivals de
curtmetratge social de Tànger,
el TanjaZoom, i la seva rèplica
a la ciutat de Barcelona, el
BcnZoom, el projecte s'ha
consolidat i durant el 2016 i 2017
més de 25 grups de joves de tota

la ciutat han gaudit de l'experiència
de realitzar curtmetratges crítics
sobre temes que els afecten i han
pogut experimentar de treballar
amb joves de la ciutat de Tànger.
Per últim, s’han consolidat els
espais de diàleg i de sensibilització
que complementen les accions
al territori i tal i com s’havia
previst, s’han desenvolupat les
accions planificades en el projecte
“Diàlegs per la pau” i el curs
sobre Palestina “ Reflexions
en veu alta”. Un conjunt de
xerrades, activitats i cursos que
promouen la conscienciació i la
sensibilització sobre la cultura de
pau, l'art social, la interculturalitat
i altres conceptes que permet a
totes aquelles persones joves que
no participen directament dels
projectes als territoris, formarse i desenvolupar una opinió més
crítica i constructiva, millorant el
dia a dia de la seva entitat.
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Xarxa TanjaZoom

Projecte Sàhara

El 2017 ha estat l'any de
tancament del projecte de suport
al desenvolupament de la Xarxa
TanjaZoom. Des de 2013 el
CJB col·laborava amb Casal dels
infants Tànger per fer créixer
i enfortir aquesta plataforma
d'organitzacions culturals i juvenils
de la ciutat de Tànger. En l'última
visita del CJB a la junta de la
Xarxa es va acabar de treballar
conjuntament el seu Pla estratègic
i es va mantenir l'acord de donar
continuïtat als Festivals BcnZoom
i TanjaZoom.

Durant el 2017 el Projecte
Sàhara s’ha consolidat com
a projecte del CJB. La xarxa
d’entitats
i
organitzacions
catalanes en suport a la causa
sahrauí “Sàhara Dempeus” ja
és una realitat. També s’ha
consolidat el grup juvenil
d’entitats que a través del CJB i el
CNJC ha desenvolupat campanyes
de sensibilització, com la Setmana
pel Sàhara, i ha iniciat un projecte
de cooperació amb la wilaya de
Boujdou per a desenvolupar un
Centre Juvenil que pugui oferir
activitats per a joves. Per últim, un
dels objectius del projecte ha estat
fer incidència política i aconseguir

26

el suport i reconeixement al poble
sahrauí.

L’AEI Raval va resultar el
curtmetratge guanyador del
panorama internacional del
TanjaZoom
Festival de curtmetratge social
BcnZoom
Aquest mes de setembre de 2017
els dos grups de joves guanyadors
del Festival BcnZoom: el Grup de
Joves de Casal Atlas i el Grup de
Joves de l'Associació Educativa
Integral del Raval van participar
al TanjaZoom. Van organitzar i
dinamitzar tallers sobre gènere,

diversitat funcional i Medi ambient
amb joves de la ciutat de Tànger.
una de les grans sorpreses va ser
que un dels grups de Barcelona,
el de l'AEI Raval va resultar el
curtmetratge guanyador del
panorama
internacional
del
TanjaZoom.

Diàlegs per la pau
Durant l’any 2017 es CJB ha
organitzat dues xerrades i un
curs en el marc del projecte
Diàlegs per la Pau: una xerrada
sobre el Kurdistan, un curs sobre
interculturalitat i interseccionalitat
(PRISMES) i finalment una xerrada
sobre anti-gitanisme que finalment
no es va poder dur a terme per la
situació política que s’ha viscut a
final d’any.

Bòsnia: ensorrant murs i construint
ciutadania
El projecte d’intercanvi de joves
entre el CJB i el Youth Initiative
for Humans Rights s’ha realitzat
amb èxit durant el 2017. Joves
de la ciutat de Sarajevo van visitar
la ciutat de Barcelona al març de
2017 i joves barcelonins i
barcelonines van fer una estada
a Sarajevo al setembre. Ha
estat un projecte per explorar
temes com la interculturalitat,
la memòria històrica i l’espai
públic i com ambdues
ciutats tenien històries i relats
diferents. El GT de Bòsnia del CJB
ha realitzat un vídeo relacionat
amb el projecte “Barcelona, te’n
recordes?

Al projecte Diálegs per la Pau
s’han realitzat una xerrada sobre
el Kurdistan i el curs Prismes
sobre interseccionalitat
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EDUCACIÓ

El programa d’Educació del
Consell de la Joventut de
Barcelona persegueix diferents
objectius, tots ells basats en el
foment de l'associacionisme
juvenil i educatiu entre les
persones joves de la ciutat.
Per fer-ho es centra en dos tipus
de línies, les que s’entomen des
de l’associacionisme educatiu i
les que s’entomen des del món
estudiantil. Aquesta combinació
es deu a que el CJB parteix
d’una visió global i holística de
l’educació, a partir de la qual
s’estructuren les diferents línies
del programa. Aquestes línies
van totes enfocades a promoure
l’associacionisme juvenil i educatiu
des de les diferents mirades, a la
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vegada que promou i facilita eines
de participació per tal de seguir
planificant una societat cada
vegada més inclusiva i justa.
D’aquestes
línies
que
es
comprenen en el programa
és interessant destacar alguns
aspectes més rellevants. Un
d’aquests és la participació del
CJB a l’hora de fer seguiment
i dissenyar les diferents
polítiques juvenils que afecten
a l’associacionisme educatiu.
També hi ha hagut un treball
enfocat a fer un associacionisme
educatiu més inclusiu i accessible
per a tot infant i, també, amb
una mirada més intercultural.
S’han fomentat diferents eines de
participació entre les persones

estudiants per tal de facilitar
l’associacionisme entre elles.
I, sobretot, s’ha treballat per
tal de crear més xarxa entre
projectes d’acció educativa
de diferents entitats, ja que es
considera la millor manera de
dotar de coherència els diferents
projectes d’acció educativa que es
generen des de diferents agents,
ja siguin altres associacions o bé
des de les pròpies institucions.
Amb tot això, es conclou un 2017
exitós en que s’han assolit tots els
objectius plantejats. D’aquesta
manera, des del CJB s’ha treballat
per tal de fer aquesta societat més
justa.

Activitats realitzades
A la formació
de Consellers
i Conselleres
Escolars van
participar 150
persones

Visc, convisc... Participo!
Aquest any s'ha realitzat la dotzena
edició d'aquest projecte d'acció
socio-educativa que s'ha realitzat a
25 centres educatius de Barcelona
i beneficiant a unes 2000 persones
joves. El projecte va dirigit a joves
de 2n cicle d'ESO i consisteix
en la realització de 4 sessions
en que es treballen les diferents
dimensions de la participació.
Les sessions les desenvolupen
persones que provenen del món
de l'associacionisme educatiu i
del món estudiantil, ja que es un
projecte compartit entre entitats.

Sortimdelaula.cat
Es tracta de la pàgina web
sortimdelaula.cat està consolidada

com a plataforma on-line que
recull tots els recursos relacionats
amb la participació de l'alumnat
tant a dins com a fora dels centres
educatius.

Formació de Consellers i Conselleres
Escolars
Aquesta és una formació dirigida
a totes les persones representants
de l'alumnat als centres educatius
o als consells escolars. La
sessió formativa es realitza
posteriorment a les eleccions al
Consell Escolar dels centres de
secundària i té com a objectiu
donar a conèixer els diferents
espais de participació dels centres
i dotar d'eines de participació a
les persones representants de
l'alumnat. D'aquesta formació van

participar gairebé 150 persones i
la van dur a terme les tres entitats
estudiantils membres del CJB
(AEP, AJEC i SEPC).

Participació de l'estudiantat dels
estudis de Formació Professional
Durant el 2017 s'ha dissenyat
l'acció a desenvolupar, s'han fet
diferents reunions de planificació
i s'ha treballat en el GT
d'Estudiantils. De totes maneres
l'execució de la línia tindrà lloc el
primer trimestre de l'any 2018
moment en què es realitzarà
la jornada "Fem FP" enfocada a
qüestionar el model dels estudis
de la Formació Professional i
plantejarà de quina manera es
pot fomentar la participació de
l'estudiantat.
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Activitats realitzades
Explorar noves vies de contribució a
la participació infantil
Aquesta línia ha englobat
diverses i diferents accions. Una
d'elles ha estat el disseny d'un
projecte de participació infantil
dirigit a les escoles de primària,
el qual va néixer fruit d'un
acord amb el Comissionat de
Participació i Democràcia Activa
de l'Ajuntament de Barcelona,
que de cara al 2018 entomarà
el Departament de Promoció
a la Infància. Per altra banda,
una altra acció ha estat que el
CJB reivindiqués que els estudis
d'Oportunitats Educatives que
realitza l’Institut de la Infància i
l'Adolescència contemplessin els
esplais i caus com agents educatius
en els seus informes.

Reconeixement, finançament i
espais de les entitats educatives
Aquesta línia dóna continuïtat
a la feina feta en anys anteriors
en qüestions de reconeixement,
finançament i locals dels esplais
i caus de la ciutat. Tot i que
s'esperava l'aprovació de la Mesura
de Govern "Associacionisme
educatiu per a totes i tots"
que aglutina les respostes a
totes aquestes reivindicacions,
finalment es posarà en vigor de
cara al 2018. Així doncs, el 2017
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ha estat un any en que s'han seguit
treballant els continguts fins que
s'ha pogut concloure un esborrany
de la Mesura de Govern.

Coordinació de projectes de les
entitats educatives
Aquesta línia engloba dues
accions: Associa't a la Festa, en
que les entitats d'associacionisme
educatiu realitzen activitats en el
marc de les Festes de La Mercè
per tal de donar a conèixer eles
esplais i els caus. El Dia del Cau
i l'Esplai és una activitat que
s'emmarca dins de la Mesura de
Govern que s'està preparant per
dotar de reconeixement la tasca
dels esplais i caus. Consisteix en
que l'Ajuntament nomeni un dia
per tal que els esplais i caus de la

ciutat surtin a fer la seva activitat
al carrer per tal de fer-se visibles i
donar-se a conèixer.

Millora de la comunicació entre el
CJB i les entitats de base de les
Federacions
L'acció cerca apropar el CJB i el
CRAJ a les entitats de base de les
federacions, fet que passa per
què el Secretariat del CJB realitzi
visites a les trobades d'aquestes
entitats. Durant el 2017 s'han
realitzat 4 trobades que han servit
per vincular més a les entitats als
projectes del CJB així com per
augmentar més la seva participació
en les activitats programades.

Les en
titat
d’asso
ciacio s
ni
juveni sme
l
partic
ipant
a
l’Asso
cia’t a
la
Festa!

S’ha d
on
conèix at a
esplais er els
ic
profes aus a
si
que tr onals
eballe
n
amb p
ersone
s
nouvin
gudes

Suport econòmic a les entitats
educatives de base que es troben
en situació de vulnerabilitat
econòmica
El conveni “Associacionisme
educatiu per a totes i tots”, que
persegueix assegurar de manera
econòmica que cap infant es
quedi sense poder anar a l’esplai
o al cau, ha augmentat de 50.000
euros a 141.000 euros. El CJB ha
continuar realitzant el repartiment
entre els diferents esplais i caus en
base a uns criteris consensuats pel
Grup de Treball d’Associacionisme
Educatiu. S’han beneficiat 74
entitats base i 2330 infants.

Formació per a caus i esplais
per tal d'incloure la perspectiva
intercultural
Des del CJB s'han promocionat
formacions gratuïtes destinades
a
incloure
la
perspectiva
intercultural en els esplais i caus
de la ciutat. Aquest 2017 s'han
realitzat un total de 3 formacions.

Projecte de foment de la participació
d'infants i joves nouvinguts/des a
entitats d'associacionisme educatiu
Aquesta acció ha anat dirigida
a donar a conèixer els esplais i
caus a les persones professionals
que treballen amb les persones
nouvingudes o d'origen migrat.

Des del CJB s'entén que aquest
foment de la inclusió social en un
esplai o cau es realitza de manera
pràcticament natural ja que, a
part de que la llengua vehicular és
el català, es tracta d'un espai on a
través del joc i el companyerisme
l'infant té accés al coneixement
cultural de l'entorn.

Contribució a la creació del nou Pla
Estratègic del Consorci d'Educació

del Consorci d'Educació de
Barcelona. Concretament ha
participat del grup de treball
"La dimensió comunitària en
l'educació: lideratge compartit",
en el qual a treballat per assegurar
que hi hagués una visió global on
es tinguessin en compte els espais
i caus de la ciutat així com la seva
tasca educativa.

El CJB ha contribuït en la
creació del nou Pla Estratègic

El CJB ha realitzat el repartiment del conveni
“Associacionisme per a totes i tots” entre els esplais
i caus en base a uns criteris consensuats pel Grup de
Treball d’Associacionisme Educatiu
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Activitats realitzades
Subvencions ordinàries per facilitar
la inclusió d’infants a les activitats
de lleure educatiu de base voluntària
El conveni "Associacionisme
educatiu per a tots i totes" amb el
que es donava suport econòmic
als esplais i caus de la ciutat ha
passat a ser una subvenció general
de l'Ajuntament de cara al 2018.
Això ha implicat una sèrie de
complicacions per tal de mantenir
els acords presos amb el conveni
que el CJB s'ha encarregat de

gestionar per tal que es poguessin
mantenir.

Col·laboració amb el
d'Educació Comunitària

mapa

creació del mapa, col·laborar en la
organització de dos focus groups i
participar d'una taula rodona en la
presentació de l'informe.

El CJB ha col·laborat en la
creació d'un Mapa d'Educació
Comunitària liderat pel Grup ICE
Educació, Famílies i Comunitat de
la Universitat Autònoma. Aquesta
col·laboració s'ha traduït en
realitzar fomentar la participació
de les entitats que realitzen
educació comunitària en la
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FOMENT DE L’ASSOCIACIONISME

Com cada any, el CJB ha seguit
treballant per fomentar la
participació i l'associacionisme
juvenil entenent que associar-se i
participar és una de les principals
eines de transformació que és a
les mans de la pobliació juvenil per
incidir en l'entorn.
El programa de foment de
l'associacionisme ha estat un
espai de projectes i accions de
continuïtat de la feina iniciada
amb anterioritat, especialment en
l'àmbit de les entitats territorials
i en l'àmbit de les associacions
dedicades a la cultura dispersa
i l'univers alternatiu tal i com
aquestes mateixes associacions
denominen el seu camp d'actuació.

Des de l'inici del programa s'han
plantejat molts projectes conjunts
i formacions compartides. Durant
aquest temps han entrat a formar
part del CJB dues entitats d'aquest
àmbit que fins el moment havia
estat absent al Consell.
Durant
aquests
dos
anys
d'implementació del programa,
s'ha fet créixer i s'ha consolidat
la Lali Jove, festa que compta
amb la participació de moltes
associacions juvenils de la ciutat
i en la qual cal seguir treballant per
fer-la més compartida i per arribar
a un públic més ampli.

Això s’ha vist reflectit en l’augment
dels impactes comunicatius,
dels perfils seguidors a les xarxes
socials i de les visites a la web del
CJB i als seus blogs temàtics. La
implementació d’algunes de les
accions del Pla de Comunicació
i la definició d’una nova estratègia
comunicativa ha fet possible que el
CJB pugui arribar a un públic més
gran i, d’aquesta manera, oferir
informacions interessants, serveis
i recursos útils a l’associacionisme
juvenil i a totes les persones joves
de la ciutat.

Finalment, el reconeixement de
l’associacionisme ha augmentat.
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Activitats realitzades
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Col·laboració amb els mitjans de
comunicació: aconseguir noves
aliances
Durant aquest any s’ha mantingut
la presència del Consell de la
Joventut de Barcelona a diferents
mitjans de comunicació. Una
de les accions més important
dins de l’àrea dels impactes als
mitjans de comunicació ha estat la
participació quinzenal al programa
de ràdio Betevé “El matí de
Barcelona”, a la secció “Consell
de Cent”. En aquesta secció diària
es comptava amb la presència
de diferents entitats del teixit
associatiu de Barcelona per tal de
fer visible els seus posicionaments
sobre temàtiques d’actualitat. Des
del CJB s’ha aportat la veu de la
joventut associada de Barcelona
en temes com la crisi de les
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persones refugiades, la precarietat
laboral de la joventut o la manca
d’habitatge per als i les joves de
la ciutat.

Suport a les entitats estudiantils
Aquest any 2017 s'ha consolidat el
treball fet al llarg de l'any anterior.
S'ha estabilitzat el GT d'entitats
estudiantils i s'ha promogut un
treball conjunt entre entitats
al voltant de qüestions que
comparteixen,
especialment
pel que fa a posicionaments i
convocatòries de mobilitzacions.
Per altra banda, s'ha treballat
conjuntament dos projectes clau,
el del foment de la participació a
l'etapa de Formació Professional i
el del Visc, Convisc, Participo.

Informe estat de la joventut 2017
S'ha realitzat l'Informe Estat de la

Joventut, document a través del
qual s'ha fet un seguiment acurat
de les polítiques juvenils que s'han
executat a la ciutat. L'any 2017 ha
estat marcat per l'aprovació del
Pla d'Adolescència i Joventut que
marcarà les polítiques municipals
els propers anys. D'altra banda
prenen rellevància qüestions
com la cohesió social, l'habitatge,
l'ocupació, el territori, els
equipaments o la participació.
De cara a inicis de l'any 2018
es durà a terme la presentació
pública de l'informe.

Avaluació Pla d'Adolescència i
Joventut 2013-2016 i articulació del
nou Pla Jove
El CJB ha col·laborat estretament
amb
el
Departament
de
Joventut per donar forma al Pla
d'Adolescència i Joventut 20172021 que va ser aprovat el 30
de juny i presentat públicament
el 6 de juliol. Durant la primera
meitat de l'any s'ha mantingut
contacte estret amb l'equip tècnic
encarregat de redactar el Pla al

temps que s'han fet reunions amb
tots els grups municipals per tal
de donar a conèixer quina opinió
tenia la joventut associada de la
ciutat respecte diverses qüestions
i de quina manera s'esperava que
el Pla podia recollir aquest enf
ocament.

EuroMed: trobada de consells locals
de la riba del Mediterrani
Durant el 2017 la Xarxa EuroMed
Able ha continuat creixent i
desenvolupant-se però a un ritme
baix. Totes les entitats membres
de la xarxa van redactar un
document en que exposaven
un dels seus projectes o una
bona pràctica i actualment s'està
treballant per agrupar-ho i genera
un document d'utilitat. També cal
destacar les tasques de preparació
de la MedUni i el contacte amb les
entitats de la xarxes. Finalment
però, va resultar impossible poder
assistir a la Meduni 2017.

Manual de Comunicació 2.0
Des del Consell de la Joventut de
Barcelona es gestionen diversos
blogs amb l’objectiu d’aprofundir
sobre temes concrets com el
feminisme, l’emancipació juvenil,
la cultura de pau o la participació
estudiantil, entre molts d’altres.
Durant el 2017 s’ha realitzat una
feina de reestructuració interna

dels blogs i s’han portat a terme
diverses millores.

Jornada Arxius, Drets humans i
transparència

Pla de comunicació del CJB

El 27 de febrer va tenir lloc la
jornada Arxius, Drets humans
i transparència en què diverses
persones enteses en l'àmbit van
exposar el paper dels arxius en la
democratització de la informació,
la transparència de les actuacions
polítiques i en la defensa dels drets

Durant el 2016 es va elaborar
un Pla de Comunicació Externa
que recollia una seguit d’accions
a realitzar durant dos anys,
2016 i 2017. Aquest any s’han
abordat aquelles accions del Pla
de Comunicació que s’havien
planificat per fer. Un dels grans
projectes d’aquest any, inclòs dins
del Pla de Comunicació, ha estat la
redacció del Pla de Comunicació
Interna. Aquest document recull
un seguit d’accions amb l’objectiu
de millorar la comunicació interna
i la cohesió de grup entre totes les
persones que treballen al CJB.

Arxiu CJB
Al llarg de la primera meitat
de l'any 2017 s'ha negociat la
col·laboració del CJB amb l'Arxiu
Municipal de cara a preservar la
informació que el CJB té des de
l'any 1980, moment en què es
va fundar l'associació. Durant el
mes de juliol es va empaquetar la
documentació emmagatzemada
al llarg d'aquest temps de manera
que a finals de juliol es va entregar
a l’arxiu municipal on serà tractada
per a ser ordenada i arxivada a
l'Arxiu Municipal de la ciutat.

humans. Al llarg de la jornada es
van treballar casos de la guerra
dels Balcans, de Wikileaks o del
conflicte colombià.

Suport a una entitat territorial per
realitzar un projecte de masoveria
urbana
Aquest any 2017 s'ha iniciat el
treball al voltant d'aquesta línia
que pretén ser desenvolupada
al llarg del 2018. La manca de
locals per a entitats a la ciutat és
un fet reconegut; per altra banda
darrerament han augmentat els
projectes d'accés a habitatges
i locals a través d'alternatives
com la masoveria urbana. Per
promoure un projecte d'aquestes
característiques amb una entitat
territorial, el CJB s'ha posat en
contacte amb Col·laboraviu i s'ha
iniciat la prospecció per executar
la línia al llarg del 2018.
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