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La
valoració
de
l’àrea
d’informació és, en línies
generals, molt bona. Per una
banda, pel grau d’actualització i
l’impacte dels diferents taulells
informatius, així com també per
l’actualització i la creació de nous
continguts i la bona acollida en
formats més innovadors i atractius,
com ho són les infografies.

L’àrea
d’informació
porta
associada un seguit de tasques
sovint força invisibles però que
són claus per poder-ne garantir la
qualitat i consolidar-ne l’impacte
que tenen (actualització cens
d’entitats, cercador de sales, taulell
d’anuncis, agenda web, enllaços a
documents informatius...).

A grans trets, aquesta és la
També els canvis a l’hora porta d’entrada al servei.
d’organitzar la informació a
la pàgina web, per àmbits i no
per tipus de material informatiu,
fa més intuïtiva i facilita la cerca a
les persones usuàries. A més, s’ha
fet de tal manera que, si ho volen,
poden seguir filtrant per tipus de
document.
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Cens i mapa d’associacionisme
juvenil
El cens d’entitats és una base
de dades consultable a través
de la pàgina web que recull les
entitats, grups i xarxes juvenils
de la ciutat de Barcelona i que
va vinculat a un mapa virtual
de la ciutat de Barcelona que
permet ubicar la localització de
les diferents entitats i col·lectius,
així com consultar-ne les dades de
contacte, la descripció de l’entitat,
les seves xarxes socials...
És un recurs pràctic de cara a
trobar entitats amb un mateix
objectiu, entitats per compartir
projectes o per a tenir informació
actualitzada sobre les entitats
juvenils existents a la ciutat.
Durant el 2017 la tasca
d’actualització ha estat molt
intensa tant per part del tècnic
referent com per la resta de
l’equip. Enguany la base de
dades ha migrat a una plataforma
virtual nova i això a propiciat
que s’inicii una actualització de
totes les entitats, fent especial
esment a aquelles amb dades
anteriors a 2015 però en general
procurant actualitzar-les totes
per tal d’uniformitzar el format
i la tipologia de dades recollides.
Amb el canvi de base de dades

Entitat del mes
L’entitat del més és un recurs que
s’ofereix de manera mensual
per a que les entitats es donin
a conèixer.

les actualitzacions i el bolcatge de
dades actualitzades és més fidel
i la capacitat per quantificar el
nombre d’entitats actualitzades és
més precís.
Això, encara que ha comportat
molta feina, ha augmentat la
qualitat del Cens i a més n’ha
facilitat el vincle amb la web,
donant un millor resultat de cara
al púbic.

El cens
compta
a
772 ent mb
itats!

del 2017 el cens compta amb 772
entitats.
Les entitats entre 2015 i 2016
que no han estat actualitzades,
mantenen les dades actualitzades
d’aquests anys, malgrat el format
encara no és l’òptim degut al canvi
de base de dades i per també a la
tipologia de dades recollides i al
format amb què estan recollides.

A nivell de dades, cal tenir en
compte que enguany s’han fet
939 actuacions sobre el cens,
gairebé un 74% del total,
resultat d’una gran implicació
per part del tècnic referent i
la resta de l’equip. Així doncs Aquesta línia ha de permetre oferir
queden 11 entitats encara les dades necessàries per a establir
amb dades anteriors a 2013,
contacte amb cada una de les
100 amb dades d’entre 2013
entitats que hi consten
i 2017. A 31 de desembre

Les entitats són seleccionades a
demanda i a criteri del servei en
coordinació amb el CJB per poder
promocionar diferents tipologies
d’entitat o a petició de les pròpies
entitats i col·lectius.
A nivell pràctic el recurs es
materialitza en un mural virtual
en el que apareixen vídeos,
fotografies i dades de contacte de
l’entitat.
Un total de 9 entitats han estat
Entitat del mes al llarg d’aquest
any, a continuació presentem
quines han estat, durant quins
mesos i també la seva relació amb
el CRAJ:
Assemblea de Joves del
Besòs (gener); relació amb
CRAJ-Mòbil, col·laboració en
projecte compartit de masoveria
urbana. Assistència a xerrada
de subvencions i 9 assessoria de
finançament.
Centre
d’Investigadors
i
Professionals
Euro-Àrabs
(febrer); se’ls va animar a
participar al GT del CJB i de
l’Aixada que estava en procés de

reformulació per a fer el Mosaic
jove i altres temes però no si van
arribar a vincular.
Fugim de les fronteres
(març), assessoria d’activitats
internacionals, possibilitat de
participar a un projecte europeu.
AEiG
El
Carmel
(abril),
assessoria sobre com organitzar
un casal d’estiu.
Barcelona Roller Derby (maig),
seguiment de subvencions.
Associació de Debat de la UB
(juny, juliol i agost) han vingut a
moltes formacions i els vaig fer
seguiment en les subvencions.
Brigada SOS (setembre)
els faig seguiment en totes
les subvencions des de fa
temps.
Stronghold (octubre)

Un to
tal de
9
associ
acions
han es
t
Entita at
mes de t del
l CRA
J
Joves de la Verneda (novembre
i desembre) Relació amb el
CRAJ-Mòbil,
acompanyament
continuat en els seus processos de
consolidació, participació interna,
definició d’objectius, etc.
A nivell comunicatiu amb
cadascuna d’elles, s’ha fet difusió a
través de la pàgina web, les xarxes
socials i el Punt Info. L’apartat web
d’Entitats del mes ha rebut més
de 700 visites al llarg de l’any.

L’Entitat del mes vol oferir un
reconeixement a les entitats
en forma d’altaveu de les seves
iniciatives i activitats
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Agenda d’activitats

de
projectes,
Finançament,
Gestió legal, fiscal i comptable,
Comunicació, Participació i equip
humà, Activitats internacionals i
Sostenibilitat.

L’Agenda d’activitats és un recurs
informatiu que permet donar
a conèixer les activitats que
realitzen les entitats juvenils
de Barcelona, o aquelles
activitats que poden ser rellevants
per al teixit associatiu.
D’una banda, vol oferir un espai
amb la informació actualitzada
de les activitats associatives
o d’interès associatiu que es
realitzen diàriament a Barcelona.
També pretén visualitzar i agrupar
totes les activitats que realitza
l’associacionisme
juvenil
de
Barcelona, així com esdevenir una
eina útil per a les entitats a l’hora
de difondre les seves activitats.
Durant aquest 2017 s’han donat
a conèixer 663 activitats que
poden ser d’interès per al teixit
associatiu, de les quals 18 han
estat penjades de forma directa
per les pròpies entitats.
No hem arribat als indicadors
òptims però hem assolit amb
escreix els mínims.
Valorem positivament que les
pròpies entitats es posin en
contacte amb nosaltres per
demanar que fem difusió de
les seves activitats a través dels
nostres canals comunicatius, tot i

que creiem que, en aquest sentit,
encara hi ha marge per la millora.
En quant a les visites web, hem
superat els indicadors mínims.
L’apartat es troba entre els 10
més buscats.
Paral·lelament, s’ha fet difusió de
les activitats de l’agenda a través
de les xarxes socials i del Punt
Info.

Preguntes freqüents

S’han d
on
a conè at
ixer
663 act
ivita
d’inter ts
è
associa s
tiu
l’agend a
a
respostes siguin públiques i a
l’accés de tothom, perquè mica
en mica l’apartat de «Preguntes
freqüents» es vagi ampliant i sigui
un espai d’interacció més directe
amb els i les joves.
Durant el segon semestre, s’han
revisat i afegit els enllaços de
les publicacions que hi ha a la
pàgina web del CRAJ per oferir
una resposta més àmplia, i s’han
distribuït segons la teva temàtica:
Gestió
associativa,
Gestió

Al llarg de l’any, ens proposàve,
actualitzar l’apartat web de
preguntes que les entitats
formulen al CRAJ habitualment, en
matèria de gestió associativa
i obrir l’espai perquè
Les preguntes freqüents pretenen
les entitats juvenils i les donar resposta als interrogants més
persones que hi participen
habituals i recurrents que formulen
puguin fer arribar les seves
les entitats juvenils
consultes directament i les

Les FAQ són un dels apartats web
que reben menys visites. Amb la
reestructuració de la pàgina, hem
fet més visible aquest apartat, però
valorem que cal fer una difusió
més elaborada i millorar també la
seva presentació i contingut.

Taulell d’ajuts, premis i subvencions
El
Taulell
d’ajuts
premis
i
subvencions
és
un
recull actualitzat de les
convocatòries en vigència de
subvencions, ajuts econòmics
i premis en els quals es poden
presentar les entitats per tal
d’obtenir finançament per als
seus projectes associatius o per al
funcionament ordinari.
En total, s’han penjat 245
publicacions al taulell d’ajuts,
premis i subvencions (99 premis i
100 subvencions, i 46 ajuts), això
és 87 més que l’any passat que en

El taulell d’ajuts, premis i
subvencions s’ha actualitzat de
manera regular amb diferents
opcions de finançament públic

van ser 158 en total.
Aquest increment es deu al
increment de premis que
actualment hi ha que van dirigits
a persones joves. Des del CRAJ
treballem per a que els joves
tinguin a la seva disposició tota la
informació en relació a possibles
fonts de finançament i suport;
ja sigui econòmica, en forma
de recursos, reconeixements o
difusió.
Cada
setmana
totes
les
oportunitats de finançament
es pengen a la web del CRAJ,
oportunitats que a la tècnica
de finançament li arriben per
butlletins oficials i per altres
webs de finançament, i també
aquelles que es localitzen a través
de la cerca en pàgines webs
específiques.
Es publiquen totes les subvencions
i ajuts a les quals les entitats i
col·lectius de joves es poden
presentar, fent especial èmfasi
i difusió a les xarxes socials a
aquelles dirigides a col·lectius i
entitats juvenils.
Es tracta d’un servei ben
valorat per les entitats per
la facilitat i la comoditat que
suposa trobar les diferents
opcions de finançament
actualitzades i aglutinades,

però sobretot a partir del
butlletí Puntinfo, que les manté
informades perquè es selecciona
les que poden interessar més a les
entitats juvenils.
En ocasions, s’envia la informació

S’han
penjat
public 245
ac
al tau ions
le
premis ll de
,a
subve juts i
ncions
de la subvencions a les entitats
que des del CRAJ es considera
que compleixen els requisits i que
poden ser del seu interès. El taulell
d’ajuts, premis i subvencions és
un dels cinc apartats que atrau
més públic. En total, aquest any
ha rebut més de 4.500 visites
web, superant els indicadors
òptims que ens havíem plantejat.
La mitjana de visites mensuals es
situa en les 400, tot i que en el
mes de gener vam arribar a les
673.
L’assessora de finançament, el
Punt Info i les xarxes socials ajuden
a donar a conèixer les novetats
que s’hi pengen.
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Taulell d’anuncis

equipaments i serveis públics i
privats de Barcelona que disposen
de sales de lloguer o de cessió per
a altres entitats.

El Taulell d’Anuncis és un recurs
informatiu que permet donar
a conèixer a les entitats
aquells recursos que poden
ser d’interès per a les seves
persones sòcies i usuàries,
com ara crides de voluntariat,
ofertes laborals d’associacions,
ofertes formatives en matèria
d’associacionisme, recursos per a
entitats, etc.
Es disposa d’un apartat web
amb ofertes laborals, formatives,
de voluntariat i d’intercanvi
actualitzades setmanalment.
Aquest any gairebé tots els
indicadors estan per sobre dels
mínims anuals, fet que ja s’ajusta
a la previsió, i el de formacions
sobrepassa fins i tot l’òptim.
Només el d’ofertes laborals queda
lleugerament per l’indicador
mínim, doncs tot i que el taulell
d’ofertes laboral es una porta
d’entrada important a la pàgina
web del CRAJ no és la raó de
ser del servei i per això s’han
prioritzat els altres taulells i aquest
està molt.
Enguany doncs, s’han publicat:
109 ofertes laborals, 173
formacions, 93 propostes de
voluntariat i 7 altres anuncis.

És un cercador molt potent ja que
permet fer filtres per territoris,
capacitat de la sala, prestacions,...

Pel que fa als indicadors web
d’aquest any, el taulell d’anuncis és
l’apartat que rep més visites amb
diferència; assolint gairebé un total
de 80.000, per sobre indicadors
mínims i per sota dels òptims.
El mes de març es va superar la
mitjana de visites mensuals (que
es situa a les 8000), rebent-ne
més de 9.000.

El taul
ell
d’anun
cis és
l’apart
at
web qu del
er
més vis ep
ites
PuntInfo. Tot i així, durant l’any no
hem fet difusió específica de cap
oferta laboral (llevat de les pròpies
del servei) a través de les xarxes
socials, i creiem que això ha fet
disminuir lleugerament les visites
web a aquest taulell respecte al
2016.

Actualment el taulell d’anuncis és
un portal de referència per a les
entitats per tal de compartir les Cercador de sales i espais
seves necessitats de voluntariat El Cercador de Sales i Espais és una
així com per penjar les seves eina que permet a les entitats
ofertes de feina, doncs són moltes trobar espais per a realitzar les
les que ens escriuen per publicar- seves activitats, tot mostrant els
hi anuncis o bé omplen el
formulari de la web.
El taulell d’anuncis disposa d’ofertes
El taulell d’anuncis és el
recurs que genera més
impacte comunicatiu també
a les xarxes socials i al

laborals, formatives i de voluntariat
i participació que s’actualitzen
setmanalment

Durant aquest 2017 s’han introduït
118 noves sales i s’han actualitzat
31 al cercador de sales i espais del
CRAJ (un total de 149 accions).
Entre les sales actualitzades i les
donades de baixa perquè ja no
existien actualment totes les sales
estan actualitzades amb dades de
2015 en endavant.
Actualment,
tenim
186
equipaments i un total de 787
sales. El número d’equipaments
segons les dades d’actualització
estan distribuïts de la següent
forma: 48 equipaments amb
dades d’actualització de 2015,
97 equipaments amb dades
d’actualització de 2016, 41
equipaments
amb
dades
d’actualització de 2017.
El cercador de sales es situa
en el podi de les pàgines més
visitades del web. El cercador és
molt potent, tan per tot el ventall
d’opcions que ofereix com per els
filtres en els cerques que permet
fer. A més, és una eina que dona
resposta a un dels problemes

principals de les entitats juvenils
de la ciutat; la falta d’espais, tot i
que no el solucioni de base.
S’ha fet difusió del servei de
manera regular a través de les
xarxes socials i la pàgina ha superat
les 4700, assolint els indicadors
òptims que ens havíem plantejat
per aquest any.
La mitjana de visites mensuals es
situa en les 420 i el mes on més
visites ha rebut la pàgina ha estat el
juliol, amb un total de 689 visites.

Punt Info

El cer
cador
compt
a
amb 18
equipa 6
me
i 787 s nts
ales
recursos associatius i ofertes de
finançament.
En ocasions, s’envien butlletins
específics si hi ha una notícia
que cal destacar: convocatòria
subvencions, una nova formació,
etc.
El Punt Info vol facilitar
informació actualitzada i d’utilitat
a les associacions juvenils i a les
persones que en formen part.

El Punt Info és una tramesa
electrònica
setmanal
adreçada a entitats juvenils El cercador de sales i espais facilita
i serveis on es recull
la cerca d’espais a les entitats
informació
d’activitats,
juvenils on dur a terme els seus
formacions,
ofertes
projectes i activitats
laborals i de voluntariat,

Recursos d’informació associativa
Alhora, pretén promocionar
activitats i projectes de les entitats
juvenils i visibilitzar diferents
serveis del CRAJ.

Barcelona.
Durant aquest any s’han acabat
d’actualitzar totes les pràctiques
sostenibles al nou format iniciat
el març de 2012, de manera que
actualment les 67 pràctiques
sostenibles tenen el mateix
format.

Durant el 2017 hem enviat el Punt
Info de manera setmanal i hem
realitzat enviaments específics per
a temes concrets (com els nostres
cicles de formació, sessions
informatives o noticies rellevants
i d’interès per a les entitats). En
total, hem fet 42 enviaments
de butlletins amb una mitjana de
23,43% de butlletins obertts.
Un total de 162 noves usuàries
s’han subscrit al Punt Info al
llarg de l’any i 46 s’han donat de
baixa, fet que fa que més de 100
persones més rebin el PuntInfo.
Els apartats que generen més
interès i en els quals cliquen més
les persones subscriptores són:
la notícia principal, les ofertes
laborals i de voluntariat i el taulell
de finançament.
Considerem un èxit consolidat
el fet de comptar amb un butlletí
setmanal actualitzat i assolir els
indicadors mínims que ens havíem
marcat.
Des de comunicació està previst
analitzar l’impacte de les diferents
parts per tal de, si s’escau, ferhi
alguna modificació o un nou

Recursos per a la millora
de la gestió associativa

disseny (en conjunt o d’alguna de
les parts).
Durant aquest any, s’han revisat els
correus de les llistes d’enviament
per evitar aquelles adreces que
rebotaven o estaven repetides.
Es valora buscar diferents
opcions, entre elles una tarifa
de pagament que ens ofereixi
millors prestacions si augmenten
el nombre de correus a les llistes.

Recursos per a la sostenibilitat

S’han p
enjat
al web
15
activit 9
ats
sosten
ibles
de serveis especialitzats en
qüestions de sostenibilitat i
mediambient.
Tot i que a nivell d’impacte
comunicatiu i d’interès explícit
per part de les entitats és de
les línies més fluixes del CRAJ,
es treballa per tal de no perdre
tota la informació que hi ha, al
contrari, tenir-la actualitzada i
poder treballar en la comunicació
i l’apropament d’aquesta àrea al
conjunt de les entitats juvenils de

La informació en matèria de
sostenibilitat és un recurs
que s’ofereix a les entitats
juvenils a través de reculls
d’informacions i activitats
Oferim un recull d’informacions,
i també en format de
pràctiques sostenibles i recursos i activitats en matèria de
mitjançant el Taulell on sostenibilitat mitjançant un taulell a
apareixen d’informacions,
la pàgina web
formacions i activitats

A més, s’han penjat 159 activitats
sostenibles a l’agenda d’activitats,
sobrepassant l’objectiu mínim
anual i s’han elaborat i publicat
4 noves sortides a la natura i
n’hem actualitzat una, millorant
el contingut i la qualitat de la
informació. També s’han seguit
publicant altres recursos al taulell
de recursos sostenibles (fins a
34) fet que ajuda a ampliar la
informació de l’àmbit.
Paral·lelament, hem mantingut
un contacte fluid amb el tècnic
referent de sostenibilitat del CJB
i hem participat en dues reunions
de diferents grups de treball per
explicar aquesta línia del CRAJ.
En col·laboració amb el tècnic
referent, el CJB ha desenvolupat
la Guia «Reciclem-nos» que partia
del treball fet en la Fitxa Temàtica
56 – Autodiagnosi Ambiental per
a Entitats. Conjuntament amb el
CJB, el CNJC, ECOS, SCI s’ha
elaborat una guia de consum
i proveïdors responsables i

sostenibles que s’ha presentat
durant el mes de desembre sota
el nom «Som part del Canvi.
Guia pràctica de consum
conscient i economia solidària
per a associacions».
La comunicació amb aquestes
entitats a l’hora de fer la difusió de
la presentació i del propi material
s’ha fet de manera coordinada,
acordant un hashtag comú per a
les xarxes i uns canals determinats
de difusió.
S’ha fet difusió específica de cada
material de nova creació sobre

Duran
t el
2017 h
e
col·lab m
or
en la g at
“Som p uia
art de
l
Canvi
”
d’informació internacional que
té l’objectiu principal d’acostar
aquesta dimensió a les entitats
juvenils de base. La informació
que s’ofereix a nivell internacional
va enfocada sobretot a aquelles
entitats novelles en aquesta línia
d’actuació, presentant l’opció
de ser partners, sense necessitat
de liderar el projecte, i oferint
acompanyament en el disseny i
redacció del projecte en totes
les seves parts quan hagi ho

sostenibilitat i també s’ha intentat
potenciar la difusió de les
sortides a la natura, sobretot
Oferim un recull d’informacions
entre les entitats educatives.
i activitats en qüestions de

Recursos internacionals
Disposem

d’una

àrea

sostenibilitat i medi ambient per a
les entitats

Recursos per a la millora
de la gestió associativa
Aquest
any
s’ha
tingut
l’oportunitat de presentar de
forma molt profunda i detallada
a vàries entitats tot el procés de
planificació del projecte i redacció
del projecte, els enllaços on
presentar la documentació, i tot
el necessari per a presentar una
sol·licitud de finançament, entre
elles, esplais i caus, però també
grups de joves independents.
A continuació, es detallen
les
entitats:
Associació
d’Estudiants de Ciències de la
Salut - AECS, Associació Juvenil
d’Amics de la Ràdio d’HortaGuinardó, Associació d’Estudiants
ProgressistesAssociació
Catalana d’Estudiants (AEP-ACE),
Agrupament Escolta Azimut,
Associació
ViolinBcn
Club,
Associació Hibiscus – grup de
joves associat.
En relació els indicadors s’han
complert doncs s’han fet 17
assessoraments
d’activitats
internacionals. Pel que fa
al
taulell
d’anuncis
s’han
publicat al voltant d’unes
62 ofertes alternatives de
caire internacional a l’apartat
d’Opcions de mobilitat, tant de
tipus individual com col·lectives i
s’han publicat 47 ofertes de banc
de partenariat.
Com ja vam començar a fer el

correu electrònic personalitzat.
L’ús de la Maleta d’activitats
internacionals
ha
estat,
principalment, en les assessories
d’activitats internacionals ja que
a dins la maleta hi consta tot el
necessari per a organitzar un
projecte europeu, així com en
el desenvolupament del Cicle de
finançament públic, quan s’explica
el finançament internacional i
per tant s’explica la possibilitat
d’utilitzar la maleta com a recurs.
passat any, en quant al banc de
partenariat, seguim prioritzant
projectes que ja estan redactats
i busquen partners per tal de
facilitar a les entitats la participació
a projectes ja iniciats, així amb
aquesta experiència es poden fer
una idea més acurada de en que
consisteixen aquests projectes,
una experiència molt positiva si
mai es plantegen liderar de nou
un projecte de característiques
similars/internacional.
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A la Maleta s’ha afegit un joc
proporcionat
per
l’entitat
Association Intercultura Réseau
Manifeste
A.R.A.,
Dialogue
Interculturel & Éducation aux
Droits Humain, un partner
francès que ja ens va dissenyar
els jocs que hi ha a la maleta. El

Més enllà de publicar-se a la pàgina
web en ocasions aquestes opcions
de partenariat, i també algunes
possibilitats de formació
específica en el marc de
Disposem d’una àrea de informació
l’Erasmus+, s’han enviat a
que vol acostar la dimensió
aquelles entitats i col·lectius
juvenils
de
Barcelona internacional a les entitats juvenils
que treballen temàtiques
de la ciutat
semblants a través d’un

joc s’anomena Abigale, un joc
de rol que tracta a través d’una
història d’interès educatiu quines
són els valors estan presents
en els nostres comportaments
i pensaments, així com judicis
de valors davant d’una situació.
El taulell d’ajuts internacionals
es dóna a conèixer a partir de
l’assessoria d’internacional, de
les xarxes socials i del Punt Info.
L’apartat rep un 5% de la mitjana
total dels clics que les usuàries
fan sobre els enllaços del butlletí
setmanal.

Butlletins 901
Els butlletins 901 són documents
informatius
que
ofereixen
informació d’interès per a
les associacions, es tracten
temàtiques transversals i
rellevants en diferents aspectes
relacionats amb les associacions
com ara la comunicació, la gestió
associativa, la comptabilitat, etc.
Enguany s’han elaborat 5
butlletins 901, 1 més de que
apuntàvem les línies, aquests han
estat: 150- La llei de transparència
a les associacions juvenils (gener),
151- Convocatòria subvencions
2017 (gener), 152- Gestió
associativa (març), 153- El
finançament a les entitats juvenils
(setembre), 154- Comunicació
inclusiva (desembre)

A la pàgina web actualment els
butlletins es poden cercar tan per
tipus de material «Butlletí 901»
com per àmbit.

S’han
elabor
at
5 nous
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tins
901
Paral·lelament a aquesta feina
més visible també s’han repassat
els 901 existents per veure
quins continguts calia actualitzar,
si fer-ho en format 901 tenia
sentit o es podia valorar un altre
tipus de format (Fitxa temàtica,
infografies...). En alguns casos
aquesta tasca de actualització de
continguts s’està duent a terme
amb els GT corresponents del
CJB (Plataformes territorials
de joventut, Organitzacions
polítiques juvenils, Organitzacions
estudiantils, Cooperació, Cultura
de l’aigua....).
Tots comptem amb una breu
descripció i aquells que estan
desactualitzats
comptem
amb enllaços als materials
informatius que actualment
recullen aquesta informació.

S’ha fet difusió específica dels
butlletins de nova creació a
partir de l’apartat de noticies de
la pàgina web, la noticia principal
del butlletí Punt Info i les xarxes
socials. A més hem enviat, per
tramesa en paper tots els butlletins
creats durant aquest any, excepte
el de comunicació inclusiva i el
de justificació de subvencions,
perquè els enviarem junts durant
el mes de febrer del 2018.

Fitxes Temàtiques
Les Fitxes Temàtiques són un
recurs informatiu que permet

Els butlletins 901 tracten temàtiques
transversals i rellevants en diferents
aspectes relacionats amb les
associacions

Recursos per a la millora
de la gestió associativa
tractar amb detall temàtiques
de rellevant interès per a les
associacions.
Aquest any, s’han creat 10 noves
Fitxes Temàtiques i s’han fet
1534 descàrregues web.
Aquestes noves FT són: el
Mailchimp per a entitats,
Infografies, Cartells (part 1), el
model canvas pel plantejament de
projectes associatius, IRPF, Impost
de Societats, Utilitat pública,
Calendari Fiscal, Primers auxilis i
Cooperació internacional.
A més, també s’ha actualitzat
el contingut i s’ha bolcat la
informació de la majoria de FT.
Aquest 2017 hem començat
a actualitzar les Fitxes
Temàtiques amb el nou format
de maquetació, durant l’any,
El Mailchimp
Comunicació

Març 2017
Fitxa temàtica 69
“El Mailchimp: una eina en línia que
ens permet comunicar de manera més
efectiva, enviant correus i butlletins
electrònics de manera massiva i
analitzant els resultats de les nostres
campanyes.”
1. Què és el Mailchimp?
Compartir la informació de la nostra entitat amb les
persones sòcies, voluntàries o interessades és un exercici
de transparència i un camí cap a l’èxit comunicatiu. I
també ho és fer-ho de manera efectiva: unificant esforços i
comunicant correctament allò que som i que fem al nostre
públic.
Per això, són útils moltes aplicacions que ens agilitzen
aquest procés i el Mailchimp n’és una d’elles: una eina
en línia que ens permet enviar correus i butlletins
electrònics de manera massiva. A més, ens facilita
estadístiques dels correus enviats per facilitar-nos l’anàlisi
dels resultats.
Ofereix una versió gratuïta per poder disposar de fins a
2.000 subscriptors i enviar un màxim de 12.000 correus
mensuals. I si la nostra entitat supera aquest volum,
podem escollir un pla de pagament adaptat a les nostres
necessitats. I antenció: Mailchimp ofereix un descompte
per a les entitats sense ànim de lucre!

2. Què ens pot aportar?
Mailchimp ens ofereix diferents opcions en el seu ús:
· Permet crear llistes específiques d’enviament de
correu: això ens permet dividir al públic per grups o per
interessos.
· Crear formularis de registre pel nostre bloc: es pot
integrar el formulari al nostre bloc Wordpress.
· Enviar butlletins electrònics atractius gràcies a les
plantilles del programa i duplicar-los i editar-los per a
futures campanyes.
Tel. 93 256 52 17 | info@crajbcn.cat | crajbcn.cat

· Fer un test abans d’enviar la campanya per comprovar
que tot és correcte.
· Analitzar els resultats de les nostres campanyes.
· Automatitzar missatges de resposta quan una nova
persona s’inscriu al nostre butlletí.
· Preparar la informació i fer l’enviament en dies diferents:
els enviaments es poden programar automàticament.

s’han maquetat 38 documents
amb un mateix disseny amb
petites variants per àrees, com
per exemple el color.
La difusió que se’n fa és sobretot
a través de les xarxes socials i el
Punt Info, tot i que a través de les
assessories i altres serveis també
es presenta aquest recurs i, en
ocasions, es fa servir de suport.

Plantilles de
associativa

documentació

Recull de plantilles que les
entitats
requereixen
pel
desenvolupament de la gestió
diària i administrativa de
l’entitat (inscripció al cens de
l’entitat, autorització de la cessió
dels drets d’imatge, models de
carta d’agraïment, de presentació,
convocatòria reunió, etc.).
Actualment ja hi ha vàries plantilles
creades i de molts temes ja estan
elaborades. El ritme de creació
anirà en funció de les necessitats
que es vagin detectant, sobretot
a través d’assessories i cicles
formatius.

Infografies

3. Què hem de saber quan posem en marxa
una campanya?
És important conèixer l’entorn de treball de l’eina per
familiaritzar-nos amb les seves seccions. Pel que fa al
menú de la part superior dreta, distingim:

3.1. Dashboard
Si cliquem a la icona de Mailchimp, anirem a parar al taulell
principal de l’eina, on hi trobarem les funcions principals.
3.2. Campaigns
Cada enviament és considerat una campanya. En aquest
apartat podrem crear campanyes noves, editar-les, replicarles i consultar enviaments antics.
3.2. Lists
Aquest apartat ens permet organitzar als nostres
subscriptors. Sempre ens permet la opció d’actualitzar
canvis, organitzant les noves altes o baixes.

A través de les infografies, es vol
posar a l’abast de les associacions
i col·lectius de joves informació,
propostes, guies i activitats per
treballar diferents aspectes de

Genís dels Agudells, Associació
Joves Grassonets del Camp,
Fundació Educació Solidària, Best
Buddies, Fund. Veus – Sarau,
Assemblea de Joves del Besòs,
Ass. Contra Anorexia i Bulímia,
Acció jove Joves de CCOO de
Catalunya, Ass. Centre cultural
St Vicenç de Sarrià, Narinan, Ass.
Músics de carrer, Castellers de
Sarrià i Sinergia proactiva.

forma transversal.
S’han creat un total de 9,
superant els indicadors que
ens havíem marcat a inicis
d’anys: Memòria del 2016, 22M
Dia Mundial de l’Aigua, 8M Dia de
les dones, Interculturalitat en els
projectes associatius (amb Bcn
intercultural i el CJB), Subvencions
Generalitat 2017, 28J Dia LGBTI+
(amb el GT del CJB de LGBTI+ i
el tècnic referent), Recursos per
al voluntariat (en col·laboració
amb la XPIJ perquè també sigui
d’utilitat als professionals), 10
octubre-Salut
mental
(amb
l’entitat Resile), 25N – Dia contra
les violències masclistes.
Les que han rebut més impacte a
les xarxes socials, especialment a
Twitter, han estat la de LGBTI+,
la del Dia de les dones, la de

salut mental i la del dia contra les
violències masclistes.
Cada infografia s’ha penjat a
la pàgina web, com a noticia
principal, a través de les xarxes
socials i han esdevingut noticia
principal al Punt Info.

Carpeta de benvinguda
Recull de plantilles, documents
informatius i fitxes pràctiques que
una entitat pot necessitar per a
desenvolupar projectes a l’entitat,
així com també de serveis i
recursos que el CRAJ ofereix.
Aquest any hem entregat 17
carpetes de benvinguda a
les següents entitats: Ass.
Juvenil Sobreàtic, Col·lectiu Joves
Verneda, Assemblea Alumnes
Miquel Tarradell, Casal Joves
Zona Nord, Associació Joves Sant

A mitjans d’any s’ha dut a terme
una actualització del contingut de
la carpeta de benvinguda, tenint
en compte els materials de nova
elaboració així com els canvis
d’alguns enllaços.
La valoració de la Carpeta de
benvinguda és positiva i va ajudar
a donar l’impuls necessari per
començar a treballar per àrees i
no per tipus de documents, tot i
això no es valora reeditar l’USB.

Guies bàsiques

S’han
supera
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mínim rs
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ades
de projectes» no han permès
assolir els indicadors, doncs la
guia encara no està publicada
ni, per tant, distribuïda. Aquest
endarreriment ha vingut donat
per la voluntat de voler vincular
Barcelona Intercultural en el
projecte, tot fent que revisessin
l’exemple de projecte que apareix
a la guia en més d’una ocasió
durant la seva redacció.
També cal mencionar el fet de
que s’ha elaborat conjuntament,
com apareix a l’apartat de
Sostenibilitat, una guia conjunta
amb ECOS, SCI, CNJC sobre
proveïdors sostenibles «Som part
del canvi!». A nivell comunicatiu,
gràcies a la coordinació amb la
resta de serveis que van participar

Les
guies
bàsiques
són
publicacions monogràfiques
sobre aspectes de gestió
associativa estructurades en
format de llibret de tal manera
que les entitats interessades
en aquest recurs en Les infografies que han creat major
poden sol·licitar un o més impacte a les xarxes són el Dia de
exemplars.
Els tempos en la guia de
«Disseny i desenvolupament

les dones, salut mental, LGBTI+ i el
Dia contra les violències masclistes

Recursos per a la millora
de la gestió associativa
en l’elaboració, la guia «Som
part del canvi» ha tingut un gran
impacte comunicatiu.

Càpsules audiovisuals
Volem potenciar la creació de
tutorials en format vídeo per tal de
difondre continguts d’interès en
matèria de gestió associativa a les
entitats juvenils de forma amena
i àgil. Hem elaborat un vídeo
d’animació sobre les diferents
tipus obligacions fiscals de les
entitats i un altre vídeo també
sobre fiscalitat. Entre tots dos
s’arriba a les 50 visites.
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S’ha treballat també en l’esquelet
del vídeo de difusió del servei.
En cap cas s’arriba als indicadors
previstos, això és perquè els
recursos per editar vídeos són
elevats i s’ha prioritzat altres
tipus de comunicacions, com per
exemple les infografies.
Es considera però, que el format
audiovisual és interessant i té
potencialitats, però que potser

ASSESSORAMENT I ACOMPANYAMENT

cal apostar per un altre format de
vídeos i continguts, que comportin
menys temps d’edició.

Aquest recurs té
potencialitats però cal
apostar per un format
d’edició més ràpida

Fem una bona valoració de l’àrea
d’assessoraments. Malgrat que
hem experimentat una disminució
del nombre d’algunes assessories,
aquesta ve donada pel fet que
durant el 2016 es comptabilitzaven
com assessories alguns aspectes
que ara es comptabilitzen com
a indicadors diaris, fet que ha
fet baixar en gairebé el 50%
els indicadors totals. De fet,
aquest any s’han comptabilitzat
225 consultes als indicadors
diaris, que si es sumen al total
d’assessoraments d’enguany (171)
fan un total de 396, una dada
que és lleugerament major a la
de l’any passat.
A part, però, dels indicadors

quantitatius també presentem
unes dades que reflecteixen la
valoració qualitativa del servei.
Les valoracions de les assessories
(un qüestionari online que enguany
han respost 124 entitats) mostren
una bona tasca professional. Pel
que fa a la professionalitat de qui
assessora gairebé el 88% la valora
amb un 5, la puntuació màxima, i la
resta amb un 4.
Pel
que
a
l’àrea
d’acompanyament, aquesta ha
estat formada està formada per
dues línies principals, el Pla de
Treball i el CRAJ Mòbil.
La valoració de les dues línies és
gairebé oposada, mentre que una

la podem valorar com a èxit total,
el CRAJ Mòbil, l’altra no ha acabat
de tenir l’impacte previst, el Pla de
Treball.

Assessoraments
Constitució i funcionament d’entitats

també tenint en compte que el
Test de Gestió Associativa, que
comptava amb una part forta
d’auto diagnosi, no té demanada.

Durant el 2017 s’han dut a terme 32
assessoraments de constitució
i funcionament d’entitats.

Legal, fiscal i comptable

Aquesta dada és una tercera part
del total de les assessories fetes
al 2016 i lleugerament inferior
en comparació amb les del 2015.
Això es pot deure al fet que a
l’hora de rebre algunes demandes
d’assessories
de
constitució
es detectava ràpidament que
la persona tenia un projecte
subvencions de l’Ajuntament de
d’emprenedoria i es feia la
Barcelona, Diputació de Barcelona
derivació corresponent.
i Generalitat de Catalunya.
De totes maneres, moltes
assessories no han estat tant de
constitució com de funcionament,
fet que s’explica per la fidelització
de les entitats a aquest servei
d’assessorament. En aquest sentit,
una de les consultes més repetides
ha estat sobre els estatuts
d’associacions, i hem acompanyat
diferents entitats en el canvi
d’aquest document bàsic de la
gestió associativa.
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informació sobre aquest tema a
Detectem que s’han incrementat
través de la web.
el nombre de consultes curtes i
directes per email i telèfon.
Disseny i gestió de projectes
S’han fet 65 assessories de
finançament durant aquest any
2017 a un total de 59 entitats.
Es tracta d’una assessoria
molt àmplia, ja que es engloba
finançament propi, públic i privat.
De totes maneres, l’assessoria més
sol·licitada és la de de finançament
públic.

S’han realitzat assessories de
gestió de projectes molt enfocades
a analitzar la gestió del projecte
de l’entitat, com s’organitzen,
quins objectius es marquen de
cara al futur a diferents nivells de
proximitat. Aquesta realitat és la
que ha originat la idea de crear una
nova assessoria més enfocada
D’aquí sorgeix la proposta de
a realitzar les tècniques de
canvi de nom de l’assessoria i Arrel del Cicle de finançament
diagnosis i anàlisi de realitat,
començar a parlar de «Constitució privat es va a crear un Butlletí
901 sobre Finançament
i funcionament d’entitats».
L’assessorament de finançament
per tal de tenir un material
Finançament associatiu
associatiu engloba qüestions de
complet de suport a les
finançament propi, públic i privat
La majoria de demandes estan assessories, i també per
molt concentrades en l’època de facilitar l’autoconsulta i la

Seguim valorant molt positivament
el fet de dividir l’assessoria LFC
en dos nivells, un més bàsic i un
altre més especialitzat.
S’ha realitzat un total de 32
assessories bàsiques en temes
legals, fiscals i comptables per
les entitats juvenils. Aquesta
disminució, a part dels motius que
s’exposen en la valoració general,
respon també al fet que a les
assessories de constitució també
s’expliquen qüestions sobre
impostos, comptabilitat i aspectes
legals, elements claus alhora de
tenir en compte que significa crear
una associació. D’aquesta manera
molts dubtes ja són resolts a la

Els temes més demandats en
l’assessoria de comunicació
són sobre disseny, estratègia
comunicativa i xarxes socials
primera assessoria i, per tant, en
ocasions ja no precisen de més
assessoraments a curt termini en
l’àmbit legal, fiscal i comptable, en
una assessoria especialitzada.
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L’assessoria legal, fiscal i comptable
especialitzada és cada vegada una
assessoria amb menys demanda,
que només les entitats utilitzen
en el cas d’una consulta molt
específica i quan l’equip tècnic pocs serveis externalitzat del
del CRAJ no tingui els CRAJ i es realitza a través de la
coneixements per resoldre consultora Blasco Sellarès.
amb rigor els dubtes que es
Associacionisme i voluntariat
plantegen.
Aquest
any
el
nombre
Aquest any s’han fet tan sols
d’assessories de participació
un total de 6 assessories,
i voluntariat han crescut
però tot i tenir poques
respecte de l’any passat (12).
demandes és un servei que, sens
La hipòtesi és que és el resultat
dubte, cal seguir oferint.
d’una major i millor coordinació
Aquesta
assessoria amb la resta de serveis a la joventut
especialitzada és un dels (CIAJ, Xarxa PIJ, Punt JIP) i també

Assessoraments
per un creixent interès social per
la participació i el voluntariat entre
les joves.
Igualment, cal destacar que també
s’ha fet molta feina telemàtica
doncs moltes persones han
recorregut al correu electrònic del
tècnic referent per tal d’obtenir els
recursos necessaris per buscar el
voluntariat.

Comunicació
Aquest any s’han fet un total
de 7 assessoraments de
comunicació.Els temes més
demandats són els relacionats amb
comunicació externa, especialment
sobre el pla de comunicació i la
gestió de les xarxes socials, així
com també de comunicació gràfica
(disseny de cartells).
La comunicació, tot i que és un
element clau per les entitats
i col·lectius, sovint no forma
part de les seves preocupacions
immediates, ja que en general no
és un problema a resoldre o no ho
viuen com un neguit.
Valorem positivament que, tot i
que el nombre d’assessoraments
no és molt alt, algunes demandes
han acabat derivant en càpsules a
mida.

Acompanyaments
Pla de Treball - Test de Gestió
Associativa
En el format antic de TGA, hi
ha hagut dues entitats que van
assistir als acompanyaments del
CRAJ. D’una banda, Brigada SOS
va fer 3 sessions del TGA per a
tractar de millorar el funcionament
general de l’entitat i detectar quins
eren els punts que calia tractar a
l’assemblea general de l’entitat.
Ja havien fet una primera i segona
sessió l’any anterior però amb una
l’assessoria d’autodiagnostic,
junta directiva diferent.
per amb una sola sessió, d’entrada,
D’altra banda, Esplai Passatge amb
detectar quina és la situació de
tant sols una sessió en la que ja es
l’entitat i que d’aquí, si s’escau,
van resoldre molts dubtes i temes
surtin propostes de treball o
que van emergir durant la sessió.
possibles noves assessories en
Després de dur a terme aquestes aquells punts que l’entitat hagi
sessions, des del CRAJ es va detectat que els hi poden convenir.
detectar la necessitat de
modificar-ne
l’estructura,
Neix l’assessoria d’autodiagnòstic
durada i format de les
com una reformulació del Test de
sessions d’acompanyament,
Gestió Associativa
doncs el TGA no estava
tenint la resposta prevista.
Amb aquest objectiu es va
De moment s’ha dut a terme una
desenvolupar plantejar i presentar
assessoria d’autodiagnostic amb
l’acompanyament a través d’un
una entitat que es diu «Amics de
«Pla de Treball», però el problema
Mumbai» i va tenir èxit, ja que en
seguia persistint: la dificultat a que
van sortir molt contents, amb les
les entitats i col·lectius estiguessin
dinàmiques implementades i amb
disposades a programa més d’una
els resultats que conjuntament
sessió d’entrada.
es van treure. Van detectar la
D’aquí neix la proposta de necessitar de millorar la seva

del
A partir
a creat
TGA, s’h
ria
l’assesso
agnòstic
d’autodi

estratègia comunicativa i van
demanar una assessoria de
comunicació.

CRAJ Mòbil
El 2017 ha estat el primer any de
vida d’aquest nou projecte, el
CRAJ-Mòbil. D’una banda s’ha fet
una tasca constant de difusió del
nou servei, mentre que de l’altra
s’han anat atenent demandes i s’han
anat acompanyant a professionals,
entitats, col·lectius i projectes
diversos.
Durant el 2017 s’han atès 34
demandes, de les quals 28 les
havien fet professionals, 5 venien
de col·lectius i 1 autogenerada.
Al territori s’ha treballat en 90
ocasions, 23 amb professionals,

Acompanyaments

FORMACIÓ

19 amb col·lectius, 25 compartides
i 4 externes.
L’impacte al territori és el
següent: Ciutat Vella (Projectes
– 11 / Treball al territori – 32),
Eixample (Projectes – 1 / Treball al
territori – 0), Gràcia (Projectes –
7 / Treball al territori – 14), Horta
Guinardó (Projectes – 2 / Treball al
territori – 7), Les Corts (Projectes
– 1 / Treball al territori – 0), Nou
Barris (Projectes – 2 / Treball
al territori – 2), Sant Andreu
(Projectes – 5 / Treball al territori
– 14), Sant Martí (Projectes – 3
/ Treball al territori – 19), Sants
Montjuïc (Projectes – 1 / Treball al
territori – 1) i Sarrià Sant Gervasi
(Projectes – 1 / Treball al territori
– 1).

de joventut, com la Xarxa de Punts
d’Informació Juvenil i la Xarxa dels
punts JIP, així com diverses taules
de caire juvenil ubicades a diversos
barris, com ara Gràcia, Sant Martí,
Besòs, Casc Antic o Trinitat Nova.

En primer lloc, es considera
Pel que fa a la difusió del servei, s’ha necessari un contacte més o
promocionat a diversos territoris menys periòdic amb els serveis
de la ciutat (Ciutat Vella, Gràcia, i projectes de caire juvenil, per
Sant Andreu, Horta-Guinardó i aquest motiu és raonable i factible
Sant Martí), mentre que a d’altres poder participar almenys un cop
encara no s’ha arribat a fer difusió l’any de les taules i xarxes juvenils
presencial (Sants Montjuïc, Les dels territoris on el CRAJ-Mòbil ja
Corts, Nou Barris, Sarrià Sant està en marxa.
Gervasi, Eixample). I s’ha fet
En segon lloc, i en relació al primer
difusió genèrica a través dels
punt, cal començar a deixar de
canals de comunicació del CRAJ,
banda la simple difusió del servei
i s’han elaborat materials com 2
per entrar més a fons a comunicarvídeos de presentació del servei,
se i interrelacionar-se amb el
díptic explicatiu i infografia. També
territori i la comunitat on s’està
s’ha fet presentació del servei a
treballant.
diverses xarxes de professionals
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El CRAJ Mòbil ha atès 34
demandes. I al territori, ha
treballat en 90 ocasions. La
valoració del nou servei és
força positiva

La valoració de l’àrea de formació
és bona, tot i que es va posposar
el Cicle de gestió de grups per
falta d’assistents dues vegades.
Tal i com es veu en els indicadors
a nivell general l’assistència als
cicles baixa però els indicadors
totals van en augment, com a
resultat de l’increment de càpsules
a mida. En canvi, el número de
demandes de càpsules a mida
es va consolidant mica en mica,
sobretot a través del boca orella
entre les entitats i la bona difusió
que se’n fa.
A nivell comunicatiu s’ha elaborat
un cartell específic per a cada cicle
i notícia a la pàgina web, també
s’ha fet correu específic del cicle

i a notícia s’ha donat a conèixer a
través de xarxes socials i del Punt
Info. Com a novetat enguany s’ha
incorporat la imatge de cada cicle
al slider de la pàgina inicial del web,
com a bàner.

En la major part dels casos, també
s’ha fet tramesa en paper als
equipaments de la ciutat amb el
cartell del cicle, així com a totes
les entitats del cens. A més també,
s’ha anat fent seguiment i difusió de
les diferents sessions formatives a
partir de fotos de les sessions a les
XXSS.

Assessoraments
SERVEIS
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Cicles de formació realitzats al 2017

L’àrea de serveis és una de
les àrees més consolidades
del CRAJ. Tot i això, cal seguir
treballant per detectar com
podríem millorar els serveis que
oferim i quins serveis no estem
oferint però resultarien d’utilitat a
les entitats.

Cicle de disseny, redacció i gestió
de projectes
Cicle de finançament privat per a
entitats juvenils 2017
Cicle de fiscalitat bàsica
Cicle de recursos europeus
Comunicació inclusiva
Comunicació interna
Cicle de finançament públic per a
entitats juvenils 2017

Sessions informatives realitzades al
2017
Subvencions municipals
Nou Decret del Lleure
Subvencions Locals juvenils
Eina de gestió econòmica
Coopdemà
Perspectiva de gènere a les
entitats juvenils

Càpsules a mida realitzades al 2017
El desenvolupament personal i
l’assertivitat com a eina de millora
col·lectiva
Autogestió del nostre projecte
Disseny de cartells i infografia
Dinàmiques de participació i
assemblearisme

L’associacionisme a Barcelona
Associacionisme i participació
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Participació i associacionisme

Participació i associacionisme

Voluntariat

Participació i associacionisme

Participació i associacionisme

Tresoreria i pressupostos

Associacionisme i presentació
CRAJ

Constitució i gestió econòmica i
fiscal de l’entitat

Participació i associacionisme
Participació i associacionisme

Definició del pla estratègic de
l’entitat

Associacionisme i participació

Pla de comunicació

Sessió informativa – Nou Decret
del Lleure
Dinàmiques de participació i
assemblearisme
Associacionisme i
participació
Subvencions 2017

Des del CRAJ, hem fet formacions
per a entitats a través de cicles,
càpsules a mida i sessions
informatives

Aquesta àrea es sustenta en
diferents potes: lloguer de sales i
espais de l’Espai Jove La Fontana,
lloguer de material, cessió de
material sostenible, servei de bústia
per a entitats, terreny d’acampada
Can Girona i servei de difusió de
les activitats de les entitats a les
xarxes socials.

SERVEIS
Lloguer de sales i espais de l’Espai
Jove La Fontana

el seguiment i, sobretot, el
comprovar que el material torna en
bones condicions per poder seguir
oferint un bon servei a les entitats
que en facin ús posteriorment. En
ocasions hi ha materials que estan
de baixa durant un període per
raons de reparació i conservació.

El CRAJ gestiona les sales ‘petites’
de l’Espai Jove La Fontana (les 3
Sales Tallers i la Sala Polivalent)
per a que les entitats i col·lectius
juvenils de la ciutat dugin a terme
les seves activitats ordinàries
(reunions, tallers, etc…).
Aquesta és una de les línies que
més coordinació requereix amb
la direcció de l’EJLF així com de
l’equip tècnic de dinamització, és
per això que a inicis d’any es va
valorar dur a terme deus reunions
amb tots els equips per clarificar
qui gestiona cada tipus de reserva
tot elaborant un document
compartit de «Reserves i sessions
d’espai de l’EJLF».
A nivell d’indicadors durant l’any
2017 s’han portar a terme un
total de 1.679 usos de totes
les sales, el número de persones
usuàries total ha estat de 60.242.
En total hi ha hagut 1497 visites
web d’aquest espai, una dada que
indica que moltes persones que
fan ús del servei ja el coneixen i
que no és a través de la web que
fan la sol·licitud.

(auditori, sala d’actes, vivers)
s’observa que a nivell d’usos total
hi ha hagut un lleuger augment:
3.181 l’any 2016 i 3210 usos 2017).

Lloguer de material
Alhora d’analitzar els indicadors
dels lloguers de materials es veu
una baixada entre el 2016 i el 2017.
Aquest fet ve donat pel canvi de
base de dades, perquè l’antiga i la
nova recullen i comptabilitzen els
usos de forma diferent.

Hem
gestio
nat
1679 u
sos de
les sal
es de
l’EJLF
l’antiga BBDD comptabilitzava
com a dues entitats si una mateixa
entitat feia ús de dos materials
diferents el mateix dia. En canvi
amb la nova BBDD el resultat és de
2 usos i 1 entitat. Un resultat més
ajustat a la realitat.
Tenint en compte aquesta recollida
d’informació diferenciada no ha
de sorprendre el fet que el durant
aquest any els indicadors siguin
de 438 usos per part de 225
entitats.

En la base de dades que s’utilitzava
fins l’any 2016 quan una entitat
llogava per exemple 12 planxes de
tarima, el sumatori que feia eren A nivell tècnic el procés de lloguer
12 usos i una entitat. Amb el
canvi a la nova BBDD aquesta El CRAJ es coordina amb l’Espai Jove
En comparació a l’any anterior les
reserva
comptabilitzaria
La Fontana perquè gestiona algunes
dades d’usos i aquestes sales han
només 1 ús i 1 entitat. Pel
baixat, tot i que si és té en compte
de les seves sales
que fa a les entitats usuàries
el total d’usos de sales de l’EJLF

El lloguer de material és un dels
apartats web que rep més visites.

un contacte amb Femarec per si
Aquest any s’han assolit gairebé les
es podia establir alguna mena de
3000 visites. La mitjana mensual
conveni, una proposta que tenint
de visites és de 270, veient-se
en compte la gratuïtat del servei
superada en el mes de juny amb
no és necessària.
460.
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Aquest apartat web genera poques
visites. Aquest any n’hem rebut A més diverses entitats que
Aquest any hi han hagut unes 320, una mitjana mensual de fan ús del servei són assídues a
17 reserves de materials 30 visites.
altres serveis com l’assessoria de
sostenible per part de 11
finançament o han estat «Entitat
Servei
de
bústia
per
a
entitats
entitats, en la línia dels indicadors
mes», com per exemple Roller
previstos.
El servei de bústia ofereix un espai Derbi.

Cessió de material sostenible

Caldria destacar però que també
estem fent difusió d’un servei de
Femarec molt similar, però amb
un ventall d’oferta i d’unitats més
ampli que el nostre, que creiem
que pot ajudar encara més a les
entitats.
En aquest sentit, hem derivat
almenys quatre entitats en aquest
servei i la valoració ha estat molt
positiva. Abans de dur a terme
aquestes derivacions des des la
coordinació del servei es va iniciar

físic on rebre la correspondència
a l’adreça postal de l’Espai Jove la
Fontana.

De totes maneres, cal seguir
amb la tasca d’actualitzar alguns
doncs hi ha alguna entitat amb
El servei de bústia s’ha mantingut qui costa mantenir un contacte
amb l’ús de 14 entitats que fluid i sovint s’acumulen cartes
vénen assíduament a buscar la seva a les bústies malgrat els avisem
correspondència.
que han de venir a buscar-les.
El contacte amb les entitats
en alguns casos s’ha renovat
per canvis en les pròpies
entitats i totes valoren
positivament el servei i en
fan ús.

Durant el 2017, hem començat a fer
difusió i a derivar demandes del
servei de Femarec, molt similar al
nostre però amb més oferta

SERVEIS
Terreny d’acampada Can Girona
Can Girona és un terreny
d’acampada a disposició de les
entitats juvenils i des del CRAJ es
gestiona la reserva dels mateixos.
Actualment hi ha un pla
d’ambientalizació del terreny
que cal seguir desenvolupant i
un recull d’activitats per a que
les entitats les puguin realitzar al
terreny.
Aquest any hi ha hagut 35 reserves
per als terrenys d’acampada de servei.
Can Girona de 21 entitats que
Enguany s’han fet dues visites
hi han portat un total de 988
de la coordinadora i el tècnic
persones.
conjuntament amb la Gerència
Enguany, a diferència de l’any del CJB per poder valorar sobre
passat, han baixat el nombre de el terreny l’estat del mateix i dues
reserves en termes absoluts, i han reunions a l’Espai Jove la Fontana
baixat també el nombre total de per fer seguiment.
persones que han fet nit, així com
el nombre d’entitats que n’han
fet ús. Tot i això, el número total
de nits i persones ha augmentat,
ja que hi ha hagut estades més
llargues, fet que fa que augmentin
els ingressos.
Cal tenir en compte el fet que són
moltes les entitats que repeteixen
respecte d’altres anys (gairebé
totes) i que moltes han vingut
diverses vegades durant l’any, és
a dir que les entitats repeteixen
i per tan estan contentes amb el

Entre d’altres coses, aquestes
visites ens han permès acabar
amb el desplegament del Pla
d’ambientalització i avaluar-ne els
primers resultats així com poder
fer una revisió de l’estat de tots els
terrenys.
Enguany és el primer any
sencer d’implementació del
Pla d’Ambientalització. Com
a tal, el pla ha servit per una
millor gestió dels residus i
així com per tota una feina de
sensibilització a les entitats
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usuàries. En aquest sentit, valorem
positivament la seva implementació
i sabem que almenys 5 entitats
n’han fet un ús específic. En tant
que es presenta com un recurs
complementari al servei dels
terrenys, les entitats que l’han fet
servir l’han adaptat a la seva activitat
prèviament planificada i, aquelles
que ho han fet, ho han valorat molt
positivament. N’han valorat tant
la utilitat en el funcionament de la
gestió dels terrenys com aquelles
activitats, tallers i dinàmiques que

Enguany és el primer any
sencer d’implementació del Pla
d’Ambientalització dels terrenys
d’acampada Can Girona

han servit per treballar amb els Valorem
positivament
Les xarxes socials, el Punt Info o
infants i joves diferents elements que 217 entitats hagin
l’agenda d’activitats són alguns
de la sostenibilitat.
demanat que fem difusió
a través de les nostres xarxes
dels nostres canals de difusió de
Per primera vegades des de que
socials, de la pàgina web i del
referència per a les entitats
el CRAJ gestiona els terrenys hi ha
butlletí Punt Info. Aquestes
hagut reserves en tots els mesos
demandes ens han arribat a
de l’any. Aquest fet converteix els
partir de l’etiquetatge a Twitter, el
terrenys de Can Girona no només
correu electrònic, l’etiquetatge a
en uns terrenys de sortides de
Facebook i de manera presencial,
curta durada, si no també de llarga
en aquest ordre.
durada, com és el cas de l’estada
que va haver-hi a l’agost.
La difusió que fem dels terrenys és
a través de xarxes socials. La pàgina
web s’ha mantingut actualitzada
amb els nous materials gràfics
elaborats per aquest servei

Servei de difusió de les activitats de
les entitats a les xarxes socials

217
Fins a
ts han
entita
at que
deman usió
if
fem d
és
a trav es
ostr
dels n s
canal

Les xarxes socials són una eina
de comunicació ràpida amb
els usuaris i una eina que permet
donar a conèixer les activitats
que desenvolupem nosaltres i les
entitats imminentment.

A part, fem difusió de les activitats
que hi havia a l’agenda de la
pàgina web penjades, etiquetantles sempre a les publicacions.
Observem
que
aquestes
publicacions són de les que generen
En aquest sentit, ens proposem
major impacte comunicatiu perquè
augmentar el nombre d’activitats
són les pròpies entitats les que les
de les entitats difoses a través de
comparteixen i fan augmentar les
les xarxes socials del CRAJ.
comparticions.
Aquest any, hem superat els
indicadors mínims de difusió
d’activitats de les entitats, assolint
una mitjana de 15 publicacions
setmanals a les nostres xarxes.

En molts casos, es tracta de
plataformes o d’entitats amb un
volum gran de seguidores i això fa
créixer l’impacte a les xarxes.

