
MEMÒRIA 2
0
1
7



Eixos d’informació juvenil .................3
Taula resum de les activitats 

dutes a terme l’any 2017 .........7

Organització i funcionament
Equip tècnic ..........................10

Comunicació interna i gestió 

interna ..................................12

Treball territori Gràcia .........13

Els Punts d’Informació Juvenil 

De Barcelona (XPIJ) ..............16

Difusió i comunicació ......................18
Mitjans de comunicació ........18

Xarxes socials .......................18

Butlletins ..............................20

Web ......................................21

Comunicació en paper: 

agendes, tríptics i tramesa ...22

Serveis d’informació ........................23

Programació d’activitats ................28
Campanyes i cicles ................29

Campanya Informa’t ..................30

Cicle Jove, estiu ...........................31

Cicle Jove, busques pis? .............32

Campanya de BCN al Món i del 

Món a BCN ...............................33

Cicle consum responsable i sentit 

crític ..........................................34

Gimkachallenge ....................34

Dates singulars .....................36

Dates singulars Barcelona 

Treball Joves -BTJ- ..................38

Garantia Juvenil ....................38

PIJ Propis ..............................39

PIJ Propis amb agents educatius o 

entitats ......................................40

PIJ Propis sota demanda de joves 

individuals o grups ......................41

PIJ Propis del PIJ Gràcia ...............41

Coaching laboral ..................42

Assessories ......................................43

PIJ Mòbil ...........................................48
Catàleg del PIJ Mòbil ............48

Ampliació del catàleg del 

PIJMòbil ................................48

Activitats realitzades del PIJ 

Mòbil ....................................49

Antena jove ......................................50
Situació arquitectònica de 

l’Antena Jove .........................51

Activitats realitzades a 

l’Antena Jove ........................51

Viabilitat de l’Antena Jove ....51

ÍNDEX



Eixos de la informació juvenil
Durant el 2017s’ha treballat per 

millorar el servei d’informació 

juvenil amb les següents accions:

Acció 1: Millorar els processos 

d’atenció al públic, seguint els 

principis de la carta ERYICA.

Acció 2: Oferir informació de 

qualitat als i a les joves, seguint 

el principis de la carta ERYICA

Acció 3: Sortir al carrer amb un 

estand amb informació juvenil 

els dies de festivitats singulars 

al carrer.

El Punt d’Informació Juvenil de 

Gràcia (d’ara endavant el PIJ o PIJ 

Gràcia), és un servei d’informació, 

orientació, tramitació i 

assessorament per joves de 12 a 35 

anys ubicat a l’Espai Jove La Fontana 

i gestionat pel Consell de Joventut 

de Barcelona (d’ara endavant CJB). 

Forma part de la xarxa de Punts 

d’Informació Juvenil de Barcelona, 

d’ara endavant XPIJ, i depèn del 

Departament de Joventut de 

l’Ajuntament de Barcelona. A la 

vegada forma part de l’Agència 

Catalana de Joventut i com a 

membre d’aquesta, interactua dins 

del marc europeu d’informació i 

assessorament juvenil. 

La lògica d’aquest entramat 

d’interaccions és de verticalitat 

pel que fa a la implementació de la 

llei (Llei de polítiques de joventut 

30/2010) i els diferents plans 

(nacionals i locals) que executa 

cada administració. A mesura que 

ens anem aproximant al servei en 

si, veiem aquest retorn en forma 

d’activitats, campanyes i serveis 

que contesten a la intencionalitat 

dels diferents plans i la pròpia llei.

La nostra tasca com a informadores 

juvenils es pot resumir amb els 

principis de la Carta Europea 

d’Informació Juvenil, coneguda 

com la carta ERYICA (European 

Youth Information and Counselling 

Agency) que pretén equiparar la 

tasca de la informadora juvenil a 

tota la Unió Europea.
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Els principis de la carta ERYICA en 

relació el PIJ Gràcia són:

Els centres i serveis d’informació juvenil 

estaran oberts a tota la població jove sense 

excepció. 

El PIJ Gràcia està ubicat a un 

equipament municipal, a l’Espai 

Jove La Fontana, un edifici referent 

com a equipament juvenil que 

alberga diferents serveis graciencs 

i de Barcelona, com és el Centre 

de Recursos per Associacions 

Juvenils de Barcelona /d’ara en 

endevanat CRAJ) o el propi CJB, 

que és l’entitat que ens gestiona.

Els nostres horaris d’obertura són 

els següents:

De dilluns a dijous de 17:00 a 

21:00h

Divendres de 17:00 a 20:00h

Els dilluns i els dijous de 10:00 a 

15:00h. 

Els centres i serveis d’informació juvenil 

procuraran garantir la igualtat en l’accés a 

la informació per a tots els i les joves, amb 

independència de la seva ubicació, origen, 

gènere, religió o classe social. Es prestarà 

especial atenció als grups desafavorits, 

així com aquells que presentin necessitats 

específiques. 

El PIJ Gràcia està adherit a l’acord 

ciutadà per una Barcelona lliure de 

violència vers les dones, a l’Aixada 

antiracista i les informadores 

han rebut la formació d’agents 

antirumors per combatre els 

prejudicis i estereotips. El fet 

d’estar gestionades pel CJB, entitat 

de segon grau amb posicionaments 

polítics propis en pro dels i les 

joves, també introdueixen una 

mirada crítica de la realitat juvenil.

 

Els centres i els serveis d’informació juvenil 

han de ser de fàcil accés, sense necessitat 

de cita prèvia. Han de resultar atractius, tenir 

un ambient agradable, i amb un horari de 

funcionament que respecti les necessitats 

de la gent jove. 

Els punts d’informació juvenil tenen 

dividides les funcions d’informar, 

orientar i assessorar, entenent per 

aquest últim un aprofundiment més 

intens. Al tenir aquesta divisió feta, 

els punts compten amb una xarxa 

d’assessories itinerants durant tota 

la setmana (4 assessores laborals, 

3 d’acadèmiques, 2 de mobilitat 

internacional, 1 d’habitatge 

compartit, 1 d’emprenedoria i 1 de 

turisme) que van passant per tots 

els Districtes, això fa que s’hagi de 

reservar cita. Malgrat això, tot/a 

jove que passi per un PIJ, rebrà 

sempre una primera orientació. 

 

La informació disponible ha de basar-se en 

les demandes juvenils, i en les necessitats 

d’informació que es detectin. Ha d’incloure 

tots els temes d’interès eventual per a la 

joventut, i adaptar-se a nous assumptes que 

vagin sorgint. 

Pel fet d’estar gestionats pel CJB, 

que està composat per 80 entitats 

juvenils de diferents temàtiques i 

perfils, fa que tinguem ben a prop i 

present les demandes juvenils. Tot i 

així, en totes les activitats que fem, 

donem la opció als i a les joves a fer 

una valoració de l’acte i a proposar 

altres temes que interessin.

Cada usuari ha de ser respectat com a 

individu, i la resposta a cada pregunta ha 

de ser personalitzada. Tot això ha de fer-se 

de manera que capaciti els usuaris, fomenti 

l’exercici de la seva autonomia, i desenvolupi 

les seves habilitats per analitzar i utilitzar la 

informació. 

Des del PIJ Gràcia apostem pel 

treball de tu a tu, és per això que 

les informadores que hi treballen 

no superaran l’edat juvenil i es fan 

relleus com a màxim cada 5 anys.

Els serveis d’informació juvenil han de ser 

gratuïts.

I el PIJ n’és coneixedor oferint 

tots els serveis de franc, excepte 

les tramitacions de carnets on 

l’usuari paga el preu de cost sota 

l’encàrrec de l’Agencia Catalana de 

la Joventut.

La informació s’ha de facilitar de manera 

que es respecti tant la confidencialitat dels 

usuaris com el seu dret a l’anonimat. 

Les dades que recollim de les 

demandes i atencions dels joves, 
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són sempre anònimes i tenen 

únicament finalitats estadístiques. 

La informació s’ha de facilitar de manera 

professional per personal especialment 

format per a això. 

Les informadores juvenils del PIJ 

Gràcia tenen estudis superiors i 

màsters en l’àmbit social i compten 

amb experiència laboral amb el 

tracte amb joves (món de lleure, 

món de la diversitat funcional).

La informació oferta serà completa, 

actualitzada, precisa, pràctica i fàcil 

d’utilitzar. 

L’espai físic a on es troba el PIJ, 

té diferents plafons, taulells i 

estanteries que hi contenen tota la 

informació dividida per temàtiques 

i senyalitzada pertinentment amb 

un logotip segons la tipologia 

d’informació i un color visible. 

Setmanalment es revisa el material 

i les ofertes laborals exposades es 

van actualitzant.

S’han de fer tots els esforços 

necessaris per assegurar 

l’objectivitat de la informació, 

mitjançant el pluralisme i la 

comprovació de les fonts 

utilitzades. Tota la informació 

que el PIJ Gràcia ofereix, prové 

de fonts públiques o de la pròpia 

administració pública.

La informació oferta ha d’estar exempta 

de qualsevol influència religiosa, política, 

ideològica o comercial. 

El PIJ Gràcia treballa per el 

desenvolupament d’unes persones 

joves crítiques amb la realitat 

que les envolta, sense intents de 

manipulació ni adoctrinament.

Els centres i serveis d’informació juvenil 

s’han d’esforçar per assolir el major nombre 

possible de joves, amb procediments que 

resultin eficaços i adequats per als diferents 

grups i necessitats i han de ser creatius 

i innovadors a l’hora d’elegir les seves 

estratègies, mètodes i eines. 

El PIJ Gràcia és capdavanter en 

diferents campanyes i iniciatives 

per fer-se visible, des de concursos 

d’Instagram a iniciatives de ciutat 

com és el GimKchallenge, una 

gimcana per Districtes amb 

l’objectiu que els i les joves 

coneguin els serveis i equipaments 

juvenils del seu entorn més proper.

La gent jove ha de tenir l’oportunitat de 

participar de manera apropiada en les 

diferents etapes de la feina d’informació 

juvenil, en els àmbits local, regional, 

nacional i internacional. Aquestes etapes 

poden incloure, entre altres: la identificació 

de la demanda d’informació, l’elaboració i 

difusió de la mateixa, la gestió i avaluació 

dels serveis i projectes informatius, i les 

activitats dels grups paritaris. 

El CJB compta amb un equip 

tècnic encarregat de traduir les 

demandes dels joves associats 

Actual Taula de Serveis de Joventut
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Guies del CJB que el PIJ Gràcia distribueix

amb documentació, amb discurs 

i argumentaris que permeten 

donar resposta a les inquietuds del 

jovent.

Nosaltres, com a PIJ Gràcia 

tenim sempre presents aquests 

documents.

Els centres i serveis d’informació juvenil han 

de col laborar amb altres serveis i estructures 

per a la joventut, especialment amb aquells 

situats a la seva àrea geogràfica, i han de 

treballar en xarxa amb els mitjancers i la 

resta d’entitats que desenvolupen la seva 

activitat amb joves. 

Precisament a nivell gracienc, el 

PIJ Gràcia aposta i impulsa la Taula 

de Serveis Juvenils, unes trobades 

bimensuals amb tots els agents 

tècnics i polítics que treballen en 

l’àmbit de joventut per compartir 

informació, sinergies i en definitiva 

crear capital social. 

Els centres i els serveis d’informació juvenil 

han d’ajudar la gent jove, tant a l’accés a la 

informació facilitada a través de les modernes 

tecnologies d’informació i comunicació, com 

en el desenvolupament de les seves aptituds 

d’utilització de les mateixes. 

El PIJ Gràcia parteix de la base que 

les joves són les professionals en 

l’ús de les noves tecnologies i per 

tant, segueix de prop les noves 

tecnologies que s’utilitzen mirant 

de passar del paper a la pantalla. 

Qualsevol de les fonts de finançament de 

la feina d’informació juvenil ha d’evitar tota 

actuació que impedeixi a un centre o servei 

d’aplicar la integritat dels principis d’aquesta 

Carta. 

El CJB, l’entitat que ens gestiona, 

no té ànim de lucre.

Tots aquests principis ens 

porten a fer un seguit d’activitats 

que pretenen respondre a les 

demandes i inquietuds juvenils, tot 

seguit enumerem les que hem fet 

aquest 2017 per temàtiques.

Eixos de la informació juvenil
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Equip tècnic

Durant el 2017 s’han plantejat 

la següents accions al voltant de 

l’organització i el funcionament 

del servei del PIJ Gràcia:

Acció: Repartició de tasques 

de manera equitativa i co-

responsable en relació a les 

hores treballades entre la 

informadora i l’informador.

El PIJ Gràcia està integrat per dues 

informadores, tot i que també 

compta amb un equip tècnic 

darrera d’assessores (laboral, 

mobilitat, habitatge, acadèmic, 

garantia juvenil i coaching laboral) 

i el propi Punt: jove, informa’t i 

participa (d’ara en endavant Punt 

JIP), que serveix d’altaveu als 

centres educatius.

Les informadores treballen 30 

i 35 hores respectivament i es 

divideixen les tasques tenint 

en compte aquesta desigualtat 

horària. La principal diferència 

respecte el 2016, és que les 

tasques cada cop són més 

compartides i van variant segons 

el volum de feina que té cada 

informadora. 

Informador 35 hores

· Traspàs dels indicadors interns.

· Creació de noticies wordpress, 

i calendarització de les activitats a 

l’aplicatiu Asia.

· Presència prioritària a diferents 

reunions de coordinació: Taula 

de Serveis de Joventut i Taula de 

Serveis de l’Espai Jove La Fontana, 

entre altres.

· Especial atenció en les temàtiques 

següents: laboral, educació, 

cultura i lleure, transports i 

animals.

· Impuls del projecte 

GimkChallenge.

Informadora 30 hores

· Traspàs d’indicadors a la Xarxa 

de Punts d’Informació Juvenil.

· Gestió del Web propi.

· Especial atenció en les temàtiques 

següents: habitatge, mobilitat 

internacional, salut, nouvingudes, 

LGTBI+ i feminismes i voluntariat.

· Impuls del projecte Antena Jove.

Tasques comunes

· Impuls de campanyes i cicles.

· Facilitació dels PIJ Mòbils.

· Xarxes socials.

· Butlletí quinzenal.

· Assessorament pel CV i la carta 

de presentació.

· Expedició de carnets 

Internacionals i d’Alberguista.

· Tramitació del Certificat Negatiu 

de Delictes sexuals.

· Presència a les reunions de 

coordinació de la Xarxa de Punts 

d’Informació juvenil de Barcelona.

· Presència en les reunions de 

comissions de la XPIJ i els possibles 

cicles/activitats que en sorgeixin. 

Aquesta divisió de tasques es 

controla setmanalment a través 

d’estones de treball intern on es 

comparteixen les tasques a curt i 

llarg termini de cadascuna.

El PIJ Gràcia està integrat per dues 
informadores, també compta amb un equip 

tècnic d’assessores i el Punt JIP 

Organització i funcionament
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Per fer-se’n una idea, això significa 

que de mitjana i aproximadament 

s’ha assistit a 2 reunions de 

coordinació a diferents nivells a la 

setmana, 1 reunió de coneixença 

amb altres serveis o entitats cada 

tres i 1 formació cada 2.

Si comparem el nombre de 

reunions respecte el 2016, 

veurem que en nombres absoluts 

el  2017 (128), han augmentat  

respecte l’any anterior (86), 

sobretot pel nombre de reunions 

de coordinació i de coneixença.

Pel que fa a les reunions de 

coordinació, moltes d’aquestes 

són periòdiques i permanents, 

com són les trobades de la XPIJ, 

amb la direcció de l’Espai Jove La 

Fontana (mensuals), les de la Taula 

de Serveis de Joventut i també 

les de La Fontana (bimensuals). 

La major diferència amb l’any 

anterior rau en el fet que enguany 

s’han creat 3 noves comissions 

de treball (interseccionalitat, 

nouvingudes i consum crític), ja 

sigui per crear un cicle d’activitats, 

un cicle de formacions internes 

o materials de difusió, que han 

requerit trobades permanents. 
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Organització i funcionament
Un altre gran projecte de la XPIJ 

ha estat el GimKchallenge, que ha 

necessitat una desena de reunions 

de coordinació. 

Pel que fa a les reunions de 

coneixença, aquest augment de 

més del 100% es deu a l’aposta 

per reunir-se amb diferents actors 

del Districte, com són els Serveis 

Socials de cada un dels 5 barris o 

amb els INS per avaluar el curs 

anterior i iniciar el proper. 

Comunicació interna i gestió interna

La voluntat del PIJ Gràcia és 

no quedar-se estancat dins les 

facilitats que ofereix l’Espai 

Jove La Fontana, i és per això 

que aposta fortament treballar 

transversalment amb l’equip 

i els serveis que conformen 

l’equipament així com també 

amb tots els serveis juvenils del 

Districte de Gràcia.

A nivell de l’Espai Jove, amb qui 

compartim recursos i espai, a 

part de col·laborar en la difusió 

de les activitats dels altres serveis 

a través dels canals propis de 

cadascú, s’han fet diferents 

activitats al llarg de l’any.

Pel que fa l’equip de dinamització, 

compartim el projecte “Calendari 

singular” on es fan exposicions, 

xerrades, concerts i videofòrums 

sobre una temàtica concreta 

aprofitant efemèrides.

Dia de la dona treballadora (8 de 

març)

Dia de l’eliminació de la 

discriminació racial (21 de març)

Dia de l’activitat física (6 d’abril)

Dia de les refugiades (20 de juny)

Dia per a l’eliminació de la violència 

de gènere (25 de novembre)

Dia de la Sida (1 de desembre)

A més a més, quinzenalment 

es celebren reunions amb la 

presència del PIJ i l’Aquí t’escoltem 

(d’ara en endavant ATE) ja que 

són els tres serveis entesos de 

primera línia en atenció al públic 

i tenen un paper dinamitzador 

important.

Composició dels serveis que conformen l’equipament 

Amb l’equip del CRAJ, s’ha 

col·laborat en la tramitació del 

certificat negatiu de delictes 

sexuals, arribant a expedir-ne un 

total de 200 al llarg d’aquest any.

Amb l’equip de l’ATE, per una 

banda s’ha començat a donar cites 

pel servei de psicologia obert a 

les tardes de dimecres i dijous, i 

per l’altre, amb l’educadora s’ha 

dut a terme activitats pròpies 

com 2 tallers de compreses de 

tela i l’intent fallit, d’introduir la 

part emocional a la campanya 

“In-forma’t: Activitats per triar 

el teu itinerari acadèmic” amb 

les xerrades “Decidiex” per als 

joves que no tinguessin clar quins 

estudis post-obligatoris triar.
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Amb l’equip tècnic del CJB, s’ha 

fet difusió de les seves campanyes, 

s’ha introduït el discurs de 

l’entitat com a línia transversal 

de programació del PIJ, s’ha 

col·laborat en la formació per a 

les informadores juvenils en la 

temàtica de nouvinguts/des i s’ha 

estat present en la celebració de 

la Lali Jove’17.

Treball territori Gràcia

Durant el 2017 s’ha treballat les 

següents accions:

Acció: Seguir participant en la 

Taula de Serveis de Joventut 

del Districte de Gràcia i 

promoure activitats conjuntes.

Acció: Compartir espais de 

treball conjunt amb els serveis 

i entitats de Gràcia.

Acció: Sortir al carrer i 

reconèixer els principals 

servies, recursos i institucions 

de Gràcia. 

Amb la clara voluntat de no 

quedar-se reclòs a l’equipament 

que ens alberga, des del PIJ Gràcia 

s’ha apostat per tenir presència al 

Districte. Si bé l’aposta més gran 

a nivell visual, és l’Antena Jove 

ubicada a La Sedeta (per a més 

informació veure 8. Antena jove). 

Una altra de les apostes d’aquest 

any ha estat la coordinació de 

tots els servies que treballen 

per als i les joves amb l’òrgan de 

coordinació anomenat “Taula de 

Serveis de Joventut del Districte 

de Gràcia” (Vegeu imatge 4).

En aquestes trobades bimensuals, 

tots els serveis, i en la mesura 

de l’agenda, l’equip tècnic 

de l’Ajuntament, es troben 

principalment per a compartir 

informació del seu dia a dia. Un 

fet tan simple com aquest ha 

permès tenir una visió global com 

a serveis i això ha comportat una 

simplificació informativa per a 

les joves, que amb tantes sigles 

i noms, creiem que es perdien 

(la imatge 4 és un dels exemples 

d’aquest intent de simplificació). 

A més, el projecte GimKchallenge 

-i que també en parlem més 

endavant- té, entre altres 

objectius, el treball conjunt entre 

serveis juvenils per tal de crear 

dinàmiques i sinergies que vagin 

més enllà del propi projecte. En 

el cas de Gràcia, no només van 

participar els serveis juvenils sinó 

també d’altres d’ús jove, com són 

les biblioteques. 

Una altre servei amb qui el 

PIJ Gràcia ha contactat són els 

Serveis Socials dels 5 barris que 

conformen el Districte, durant els 

mesos més freds, s’ha detectat 

una major presència de persones 

(moltes d’elles joves) sense llar o 

amb problemes socioeconòmics 

greus que venien al servei o a 

l’equipament. Conscients de la 

problemàtica i de la manca d’un 

coneixement complert del circuit 

i serveis, s’ha cregut convenient 

fer trobades de coneixença per 

poder atendre millor aquests 

casos. 

Activitats en col·laboració amb altres serveis



EMANCIPACIÓ

14

Els Instituts també són una altra 

peça clau on el PIJ Gràcia segueix 

dedicant-hi molts esforços. Per 

una banda amb la intenció de 

mostrar tots els serveis juvenils 

com un ens compacte i coordinat, 

per l’altre, durant les reunions del 

mes de Juliol per planificar els curs 

vinent, és a dir, els passaclasses, 

els PIJ Mòbils i la campanya In-

forma’t 2018 amb la presentació 

de les valoracions dels alumnes de 

l’any anterior.

Un dels serveis de ciutat que 

Gràcia té la sort de tenir en 

exclusiva és el Centre d’Atenció 

a les sexualitats (d’ara en 

endavant CJAS), que segueix de 

prop les Taules de Serveis de 

Joventut i amb qui hi ha reunions 

esporàdiques de coneixença 

del servei i de col·laboració. 

Enguany s’han derivat 4 joves al 

seu centre per temes relacionats 

amb embarassos no desitjats. 

Paral·lelament, en conjunt amb 

la resta de Punts d’Informació 

Juvenil de Barcelona s’ha rebut 

una formació relacionada amb la 

sexualitat (9 de maig). 

Les biblioteques de Gràcia 

(Vallcarca i els Penitents, Jaume 

Fuster i Vila de Gràcia), són 

també serveis amb qui el PIJ 

Gràcia col·labora periòdicament. 

Si bé aquest any ja no s’han fet 

inscripcions massives al programa 

de Garantia Juvenil, s’han 

seguit programant xerrades del 

programa Barcelona Treball Jove 

(BTJ) de Barcelona Activa a les 

seves instal·lacions i també s’han 

fet activitats relacionades amb la 

GimkChallenge a dues d’elles. 

Pel que fa a les entitats gracienques 

i de la ciutat, al llarg de l’any s’han 

tingut reunions de coneixença 

i col·laboració, com és el cas de 

l’ONG YMCA, amb on s’hi ha 

derivat a diversos joves amb 

necessitats formatives i d’inserció 

laboral especials. També s’ha 

col·laborat amb l’associació ABD 

fent una exposició del VIH i amb 

SOS racisme fent-ne una altra 

relacionada amb la seva temàtica. 

La presència al carrer del PIJ ha 

seguit sent com la dels darrers 

anys. Principalment s’han aprofitat 

els dissabtes de comerç al carrer 

on la via pública està ocupada 

per botigues, entitats i el mateix 

Espai Jove, per a fer difusió del 

servei. I enguany, conjuntament 

amb l’equip APC, s’ha dut a 

terme una jornada esportiva de 

voleibol amb 5 equips; amb la 

intenció de dinamitzar una mica 

la plaça amb els propis equips que 

gestionen els educadors de carrer 

i d’altres que espontàniament pels 

joves que freqüenten la plaça. 

Malauradament però, no es va 

poder dur a terme l’activitat del 

PIJ a la fresca per problemes de 

civisme i de respecte cap a les 

treballadores de l’equipament per 

part d’un grup habitual de joves 

que fa ús de la plaça.

Activitats del PIJ Gràcia a la via pública

Organització i funcionament
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La GimkChallenge (gimcana per 

equips de joves a cada Districte), 

activitat que aquest 2018 es 

repetirà degut al seu èxit l’any 

2017, ha estat una de les activitats 

més importants del 2017, podent 

considerar-la com un cicle per la 

implicació dels Punts d’Informació 

Juvenil, el servei JIP i l’equip SIIJ 

(Servei Integral d’Informació 

Juvenil) i el volum de feina que ha 

ocasionat. És un projecte que es 

va iniciar amb diferents objectius 

tant a nivell intern com per les 

pròpies joves.

La pròpia gimcana per diferents 

equipaments municipals i espais 

públics ha portat implícita la 

necessitat de coordinar serveis 

pel simple fet de realitzar les 

proves que han de fer els joves, 

unes proves que persegueixen 

l’objectiu de donar a conèixer els 

serveis i el Districte en general.

Dins d’aquestes proves, els equips 

participants havien de resoldre 

enigmes, fer vídeos i fotos, 

aconseguir certa informació, 

entre altres, tot això per crear un 

sentiment de pertinença amb el 

Districte i els serveis que ofereix, 

així com la possibilitat d’influir 

en la política municipal amb un 

projecte de millora.

El colofó de la GimkChallenge era 

l’acte final al Parc del Canòdrom 

de Sant Andreu, el BigChallenge 

on es trobaven tots els equips 

participants de tota la ciutat i 

construïen el puzle del mapa de 

Barcelona barri a barri.

Cartells de la 

Gimkchallenge
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Els Punts d’Informació Juvenil De 
Barcelona (XPIJ)

Durant el 2017 s’han treballat les 

següents accions entorn als treball 

de coordinació amb els Punts 

d’Informació Juvenil han estat:

Acció: Presència de 

l’informador/a juvenil en les 

reunions mensuals de la XPIJ

Acció: Transmetre el 

posicionament polític a la XPIJ

Els PIJ’s de Barcelona, organitzats 

en la Xarxa PIJ, són un entramat 

de serveis i assessories que giren 

el voltant dels Punts d’Informació 

Juvenil de Barcelona on mica en 

mica s’hi van afegint altres serveis 

en pro d’una major coordinació.

Originàriament, la XPIJ, estava 

composada pel CIAJ (Centre 

d’Informació i Assessorament 

per a Joves), l’OJ de Calàbria 

(Oficina Jove pertanyent a 

l’Agència Catalana de Joventut de 

la Generalitat) i més endavant el 

CAAJ (Centre d’Assessorament 

Acadèmic per a Joves), però 

mica en mica es va anar obrint als 

Punts d’Informació Juvenil a cada 

Districte i a d’altres serveis. 

Conjuntament amb les assessories 

mòbils d’arreu del territori (laboral, 

acadèmica, d’habitatge compartit, 

de mobilitat internacional, de 

turisme, d’emprenedoria i 

d’associacionisme) així com altres 

de puntuals com la Garantia 

Juvenil o el coaching laboral i 

amb una actitud proactiva, des 

de la XPIJ s’ha apostat per les 

campanyes i cicles d’aquelles 

temàtiques d’interès per als joves 

(i que responen al fet d’existir de 

les assessories).

Tot aquest volum de feina fet sota 

el nom de “Punts d’informació 

Juvenil” es coordina gràcies a 

l’equip SIIJ (Sistema Integral 

d’Informació Juvenil) que es 

dedica a la comunicació, gestió i 

avaluació a través d’indicadors. 

Enguany, des de la XPIJ s’ha 

apostat per una major coordinació 

de serveis que també donen 

resposta a les demandes juvenils 

com són el CJAS (Centre Jove 

d’Atenció a les Sexualitats), el SAIF 

(Servei d’Atenció i Informació per 

a Famílies) i el seu programa ATE, 

Barcelona Activa (Servei Municipal 

de promoció i inserció laboral), el 

CRAJ, el CJB i els Punts JIP a nivell 

d’Instituts. 

Composició dels serveis de la XPIJ

Organització i funcionament



17

Tota aquesta coordinació es pot 

resumir amb tres grans accions:

· Campanyes i cicles conjunts.

· Derivacions i traspàs 

d’informació. 

· Unificació de la imatge.

Actualment la XPIJ es reuneix 

mensualment (11 de les 86 reunions 

de coordinació que ha fet el PIJ 

Gràcia), tot i que la coordinació va 

més enllà perquè dia a dia s’està 

en permanent contacte a través 

de l’aplicació Drive, on es fan la 

reserves d’assessories, s’omplen 

documents i bases de dades que 

es demanen o es descarrega 

material gràfic per una campanya 

o acte. 

Una altra forma de coordinar-se 

més enllà de les reunions de la 

XPIJ són les comissions de treball 

entorn a nous cicles (enguany 

el de “consum crític”), noves 

formacions per a una millor atenció 

(formació intercultural oferta per 

la comissió “nouvingudes”), i nous 

materials expositius (comissió 

interseccional)

Durant el dia a dia també s’està 

coordinat a través del personal 

SIIJ (via mail o telefònicament), 

que són els que demanen entre 

altres coses, els indicadors. 

El seguiment de la feina del PIJ és 

continu a través dels indicadors 

presos de diferents maneres:

A través del Registre d’Informació 

Juvenil de l’Agència Catalana de 

Joventut. 

Aquí es registren totes les 

atencions ja siguin personals, via 

telefònica o e-mail; la temàtica 

que es consulta i el perfil del o la 

consultant. Cada mes, trimestre, 

semestre i any rebem les dades 

agrupades de forma que podem 

extreure molta informació de cara 

a possibles campanyes o projectes 

comunicatius. 

A través dels formularis de 

valoració que s’entreguen desprès 

de les xerrades o activitats als 

participants (alumnes, professors, 

públic en general), on s’hi 

distingeix una part purament 

estadística i una de valorativa. 

A través de formularis per l’atenció 

rebuda que els i les usuàries del 

servei poden omplir desprès de la 

nostra orientació. 
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Durant el 2017, s’ha potenciat 

la comunicació i difusió de les 

activitats del PIJ. S’ha desenvolupat 

quatre eixos d’acció que s’han dut 

a terme durant el 2017 i d’altres 

que es duran a terme durant el 

primer trimestre del 2018:

Acció 1: Fer un protocol de 

comunicació del PIJ

Acció 2: Difondre les activitats 

del PIJ de manera mensual a 

l’Independent de Gràcia

Acció 3: Millorar la interacció 

i resposta a les xarxes socials.

Acció 4: Millorar els butlletins 

digitals

Acció 5: Actualitzar el web del 

Departament de Joventut

Acció 6: Redissenyar el web 

propi del PIJ

Acció 7: Actualització de la 

tramesa de manera coordinada 

amb EJLF

Acció 8: Redissenyar el 

díptic informatiu i el catàleg 

d’activitats.

Mitjans de comunicació

Acció 1: Fer un protocol de 

comunicació del PIJ

Acció 2: Difondre les activitats 

del PIJ de manera mensual a 

l’Independent de Gràcia

Durant el 2017 s’ha enviat les 

activitats de manera mensual al 

diari l’Independent de Gràcia, com 

marca el protocol de comunicació 

i difusió del PIJ, s’han penjat les 

activitats a l’agenda d’activitats 

de l’Ajuntament de Barcelona. 

Tot i l’enviament mensual de 

les activitats aquest any 2017 

l’Independent de Gràcia no han 

fet cap publicació de les activitats 

del PIJ. Per contra, a més de 

l’agenda de la ciutat, hem tingut 

les següents aparicions als mitjans 

de comunicació:

· Les inquietuds dels joves de Vila 

de Gràcia a Codi de Barris, Betevé

· Activitats del PIJ Gràcia agenda 

cultural de Barcelona, Butxaca

· Viatge pel món amb poc, Sortim 

Barcelona

· Publicació de les activitats del PIJ 

a Barcelonés Jove

· Gràcia estrena Antena Jove per 

poder informar a més joves del 

territori, a Tot Gràcia

Destacar l’aparició de notícies i 

activitats en mitjans del Districte de 

Gràcia i de la ciutat de Barcelona. 

A més cal dir que l’Espai Jove La 

Fontana i el CRAJ també ha fet 

d’altaveu de les activitats del PIJ, 

penjant les activitats i noticies al 

seu web.

Xarxes socials

Acció 3: Millorar la interacció 

a les xarxes socials.

Aquest 2017 s’ha treballat per 

millorar la interacció i oferir més 

informació a través de les xarxes 

socials entenent que és una de les 

eines més utilitzades per les joves, 

i per tant, un bon canal per oferir 

informació juvenil.

Aquest 2017 s’ha seguit fent ús de 

Facebook, Twitter i Instagram. 
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Facebook

Durant el 2017 augmenta un 3,5% 

els seguidors/es de la pàgina de 

Facebook del Punt d’Informació 

Juvenil. Aquesta pujada ha estat 

motivada per l’augment de posts 

publicats, vídeos, esdeveniments 

i informació d’interès juvenil 

publicada com a mínim dues 

vegades a la setmana. A la pàgina 

del Facebook es publiquen 

totes aquelles activitats obertes, 

serveis, així com activitats d’altres 

equipaments i associacions 

d’interès juvenil del Districte i de 

la ciutat. 

Aquest 2017 s’ha seguit utilitzant el 

perfil d’Informadores Juvenils que 

tot i que no és la forma permesa 

d’interactuar amb les usuàries 

segons la política de Facebook, 

valorem que les activitats, posts 

lúdics i posts dedicats a les 

joves de Gràcia tenen una gran 

rebuda i permeten fer accions 

més properes. Tot i això, s’està 

potenciant molt més la pàgina per 

tal que sigui l’espai d’informació 

que visitin les joves. 

Twitter (@PIJGràcia)

Durant el 2017 s’han publicat 304 

tuits que se sumen als 2.116 tuits 

que s’han escrit des que la xarxa 

va començar a funcionar al PIJ. En 

l’actualitat es compta amb 1.692 

seguidores, un 14% més que l’any 

anterior, dels quals el 62% es 

defineixen a la xarxa com a dona i 

38% com a homes. 

El 73% de persones que segueixen 

el twitter del PIJ tenen entre 13 

i 35 anys, fet que encaixa amb 

l’encàrrec del servei. Destacar 

que el 59% tenen d’entre 25 i 34 

anys, i per contra, d’entre 13 i 17 

anys són l’1%. 

El twitter és la xarxa més dinàmica. 

Es realitza una publicació un cop 

al dia aproximadament. A més, es 

fan retuits de les activitats juvenils 

que es realitzen al Districte de 

Gràcia, a l’Espai Jove La Fontana, 

de serveis dedicats a joves i dels 

Punts d’Informació Juvenil.

Instagram (@gracia_pij)

El perfil de l’Instagram es va obrir 

durant el Juny de 2016, en un any 

i mig té 341 seguidores i segueix 

a 196 persones. L’Instagram és la 

xarxa amb la que es troba més 

proximitat a les joves d’entre 13 

i 24 anys. 

Durant aquest 2017 hem 

incrementat un 115% el nombre 

de seguidores, això vol dir 

que s’ha doblat el número de 

seguidores. Ha estat la xarxa que 

major creixement proporcional 

ha experimentat durant aquest 

2017.
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Difusió i comunicació
El contingut que s’ha publicat a 

l’Instagram són imatges del dia 

a dia, amb les activitats, imatges 

lúdiques, felicitacions i un concurs 

realitzat a través del projecte de 

la Gimkchallenge, en el que les 

participants penjaven les seves 

fotografies fent les activitats a 

l’Instagram del PIJ.

Tot i l’augment de seguidores, cal 

treballar la interacció en format 

de comentaris, perquè durant 

aquest 2017 els comentaris a les 

publicacions han baixat un 43%.

Butlletins

Acció 4: Millorar els butlletins 

digitals

Butlletí quinzenal

Aquest 2017 s’ha implementat dos 

grans canvis en els butlletins. El 

primer ha estat passar de butlletí 

mensual a butlletí quinzenal i 

el segon ha estat un canvi de 

disseny. El canvi de disseny i dels 

enviaments quinzenals s’ha iniciat 

durant el mes de Juny. 

El disseny que s’ha implementat 

consta d’un destacat d’activitats 

realitzades al PIJ, un de noticies 

també del PIJ, un destacat de 

novetats juvenils que consta de 

6 novetats (laboral, habitatge, 

mobilitat internacional, educació, 

garantia juvenil i Gràcia, amb 

3 informacions d’interès) i per 

últim, manté un destacat amb les 

assessories a través d’un gihpy 

interactiu.

Aquest canvi ha donat més 

rellevància a les activitats que 

es lideraven des del PIJ i a 

informacions generals de les 

temàtiques d’interès juvenil.

El butlletí és un canal de 

comunicació molt important a 

l’hora de fer difusió de les activitats 

i informació que ofereix el PIJ. 

Actualment disposem d’una base 

de dades de 464 usuàries amb una 

ràtio d’obertura d’un 15%, xifra 

que a augmentat des de l’inici dels 

dos principals canvis, disseny i 

temporalitat en l’enviament. 

Nou disseny del butlletí del PIJ Gràcia
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Butlletins Informa’t

A més dels butlletins quinzenals 

durant la campanya Informa’t 

s’envien butlletins específics per 

reforçar la difusió o fer-la més 

visual. Aquests butlletins van 

dirigits al professorat dels instituts 

del Districte de Gràcia, per tant, 

l’enviament es fa a una llista de 

distribució específica.

La base de dades específica té un 

total de 21 usuàries amb una ràtio 

d’obertura del 21,6%. Té una 

ràtio d’obertura més elevada per 

el seu caràcter específic. 

Web

Acció 5: Actualitzar el web del 

Departament de Joventut

Durant el primer trimestre 

del 2017 va arribar l’encàrrec 

d’actualitzar la nova web 

institucional del Departament 

de Joventut. Aquesta web beu 

de l’apartat de la pàgina de Joves 

de l’Ajuntament de Barcelona i 

està lligada a l’agenda de la ciutat. 

Així doncs, durant tres mesos 

s’ha actualitza el web per tenir-la 

enllestida pel seu desplegament. 

El moment del seu desplegament 

encara no ha arribat i tenint en 

compte que ja han passat nou 

mesos, des del PIJ Gràcia s’ha 

decidit crear una nova línia d’acció 

i redissenyar el web que ja es feia 

servir -www.elpuntdegracia.org- 

entenent que és una eina bàsica 

de comunicació i difusió.

Acció 6: Redissenyar el web 

propi del PIJ

El mes de desembre del 2017 s’ha 

engegat l’actualització del disseny 

del web a l’espera del desplegament 

del web institucional, de manera 

que actualment no disposem 

d’indicadors de caràcter fiable de 

l’any 2017. 

L’actualització del web pretén 

donar més visibilitat a les 

assessories, a les activitats 

pròpies del PIJ, a les notícies, a les 

informacions de caràcter juvenil i 

a les xarxes socials. Els canvis han 

estat petits amb l’esperança que 

durant el 2018 s’engeguin els web 

dels Punts d’Informació Juvenil de 

l’Ajuntament de Barcelona.

Modificacions al web del PIJ Gràcia
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Difusió i comunicació
Comunicació en paper: agendes, 
tríptics i tramesa

Acció 7: Actualització de la 

tramesa de manera coordinada 

amb EJLF

Tramesa

La tramesa s’ha realitzat de 

la mateixa manera que l’any 

anterior. Hi ha dos tipologies de 

tramesa, l’interna que es realitza 

setmanalment i l’externa, de 

manera puntual per reforçar 

la difusió o arribar a tots els 

Districtes de la ciutat. La tramesa 

interna arriba a més de 125 

serveis, entitats i equipaments del 

Districte.

Durant aquest 2017 s’han revisat 

tots els enviaments per optimitzar 

la tramesa de materials impresos 

i fer un enviament més eficient. 

Aquesta tasca es realitza de 

manera conjunta amb l’equip 

de dinamització de l’Espai Jove 

La Fontana ja que realitzem la 

tramesa de manera col·lectiva.  

Acció 8: Redissenyar el díptic 

informatiu i el catàleg d’activitats.

A finals de 2017 i inicis del 2018 

motivades per l’actualització del 

web i els butlletins s’ha realitzat 

un redisseny del díptic i el catàleg 

d’activitats per tal de fer-los més 

funcionals i adaptar-los als canvis 

del PIJ. A aquest efecte s’ha creat 

un nou díptic informatiu del servei 

que resumeix l’oferta del PIJ. 

Aquest disseny clarifica els serveis 

que et pot oferir el PIJ i presenta 

un disseny més visual i fàcil 

d’entendre. 

Pel que fa al disseny del catàleg 

es realitzarà durant el primer 

trimestre del 2018 donant tret 

de sortida al material en format 

paper durant el mes de març. 

Nou disseny del díptic del PIJ Gràcia
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Serveis d’informació
Durant el 2017 s’ha treballat per 

millorar el servei d’informació, els 

processos d’atenció i la qualitat de 

la informació i orientació donada 

a través de les següents accions:

Acció: Millorar els processos 

d’atenció al públic, seguint els 

principis de la carta ERYICA.

Acció: Oferir informació 

de qualitat als i a les joves, 

seguint el principis de la carta 

ERYICA.

L’espai on es troba el PIJ, 

està dividit en un altell amb 6 

ordinadors d’ús lliure, una planta 

rectangular amb 2 ordinadors 

més i tres taules per un total de 

12 persones i un espai separat per 

a les assessories individuals. El PIJ 

Gràcia compta amb una distribució 

d’ítems informatius per colors 

(tal com s’ha vist anteriorment) 

que es reparteixen en diversos 

expositors, estanteries i parets. 

Per poder interpretar aquest 

gràfic, cal entendre bé el significat 

de cada concepte, de cada 10 joves 

que entren al PIJ, 8 es dirigeixen a 

les informadores per rebre algun 

tipus d’informació, orientació, 

servei específic o tramitació, en 

aquest darrer cas majoritàriament 

per rebre el Certificat Negatius 

de Delictes de Naturalesa 

Sexual. El que fa 9, directament 

es connecta a un ordinador d’ús 

públic, en aquest cas cal dir que 

a part dels joves esporàdics, hi ha 

2 persones adultes que gairebé 

cada dia venen a fer-ne ús. El jove 

que fa 10, consulta la informació 

dels estands o directament seu a 

una de les taules per fer feina tal 

com treballs en grup, classes de 

repàs, etc.
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Canvis en l’ús de l’espai PIJ?

El Gràfic 4 ens mostra la 

comparativa dels dos anys 2016 i 

2017. La primera constatació que 

es pot extreure és que hi ha més 

interacció amb les informadores; 

si sumem la informació i 

l’orientació passant del 21% al 

40,5%, els serveis específics i 

les tramitacions, arribem al 73% 

aquest 2017 per contra del 61% 

del 2016. L’autoconsulta també 

augmenta del 5% al 13,4% i 

aquest increment, creiem que es 

deu a la nova imatge gràfica del PIJ 

així com la incorporació de nous 

temes com són els de LGTBIQ o 

feminismes.

La gran baixada d’enguany es veu 

en l’ús dels ordinadors, del 30% 

al 12,8%, aquest fet creiem que 

es deu a diversos factors que 

sumen tals com ordinadors cada 

cop més vells, el programari 

lliure no sempre compatible amb 

determinats programes, o l’ús 

del portàtil com alternativa (en 

aquest cas es segueix registrant 

com a autoconsulta i no com a 

autoconsulta a Internet).

L’aproximació al taulell ha estat 

doncs una tònica constant en 

els darrers anys, i aquesta idea 

també la reforça el següent gràfic, 

perquè de tota la informació que 

es demana, el 92,4% és de forma 

presencial. 

Com és la jove que ens visita?

d’origen català, que té o està 

cursant estudis post-obligatoris 

(Batxillerats, Cicles Formatius o 

PFI).

Un primer anàlisi dels indicadors 

ens porta a dir que la persona jove 

que entra al PIJ és una noia d’entre 

16 i 25 anys, catalanoparlant i 

Serveis d’informació
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Hi ha hagut algun canvi en el 

darrers anys?

Doncs si mirem els propers 

quatre gràfics (gràfics 7,8,9 i 10) 

podem veure el canvi de gènere 

ja que s’ha passat de ser 3 de cada 

4 joves homes l’any 2014 i 2015, 

a haver-hi un 57% en vers 43% 

l’any passat i a la majoria de dones 

aquest 2017 (55,9%). Pel que fa 

a l’edat, veiem que des del 2015 

els i les joves de 16 a 20 anys van 

reculant d’un 65% a un 30% i 

guanyen pes les franges de 21 a 

29 (un 42,7% aquest 2017). Les 

persones de més de 35 anys també 

s’ha reduït, cosa necessària, si bé 

que és un espai de lliure accés, els 

serveis i activitats que s’hi fan, no 

estan pensants per aquest públic. 

En resum, fent una mirada ràpida 

al gràfic, podem afirmar que de 

mica en mica els colors s’estan 

equiparant, i això vol dir que les 

joves, independentment de la 

edat, troben un ús a l’espai. 
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Serveis d’informació
Pel que fa a l’evolució del perfil 

d’ocupació i nivell d’estudis, per 

ara només tenim les dades de l’any 

passat, per tant, només tenim una 

imatge que no ens permet fer 

una comparativa exhausta i per 

tant, només es poden apuntar 

tendències inicials. Tenim a una 

jove que té o està estudiant 

(47,5% + 9,9%) estudis post-

obligatoris, sobretot universitaris 

(73,5%), dades que concorden 

amb aquesta puja d’edat. El fet 

que augmenti un xic els o les joves 

que ni estudien ni treballen creiem 

que es deu al fet que el PIJ ja es 

coneix com un punt de derivació 

a la inscripció de Garantia Juvenil. 

Sobre quines temàtiques 

cerquen informació els i les 

joves que entren en contacte 

amb el PIJ Gràcia?

Malgrat el que en un inici veiem al 

gràfic, la temàtica més consultada 

és sobre temes acadèmics (20%), 

però cal matisar-ho, si bé el 

programa de Garantia Juvenil 

és un programa transversal de 

complement formatiu, d’inserció 

laboral i d’emprenedoria per a 

joves que ni estudien ni treballen, la 

majoria de consultes relacionades 

amb aquesta temàtica és per a 

fer la tramitació per apuntar-

s’hi, però alhora de registrar-

ho no podem indicar si es volen 

apuntar a la Garantia Juvenil 

per temes educatius, laborals o 

d’emprenedoria, és per això que 

fem ús d’una valoració qualitativa.

La majoria de joves que es volen 

apuntar a Garantia Juvenil és 

perquè volen acabar trobant 

feina, és per això que la suma de 

tems acadèmics s’eleva al 28%. 

La següent temàtica que destaca 

és la de cohesió social, que lliga 

perfectament amb la tramitació 

dels Certificats de negatius 

d’antecedents per Delictes de 

Naturalesa Sexual (unes 200 

tramitacions), que es registre 

com a cohesió social/ convivència 

(17,7%)

Per tal de tenir una visió àmplia 

de l’evolució de les demandes, 

recuperem les temàtiques de 

consultes dels darrers 3 anys.
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Fins l’any 2016, les 4 temàtiques 

més recurrents eren la laboral, 

l’acadèmica, el turisme i cultura 

i oci, enguany però, la mobilitat 

internacional despunta. Cohesió 

social, al ser un nou concepte 

atorgat a un tràmit recent, no 

ho podem comparar amb els 

altres anys. En tot cas, les quatre 

temàtiques sumen d’entre el 63 al 

78% del gruix de les temàtiques 

demandades. En el cas del 2017, 

si hi sumem la cohesió social el 

percentatge s’eleva al 80,6%.

De les 4 temàtiques més 

representatives, acadèmic i 

mobilitat internacional són les 

que tenen un ascens any a any 

més clar, sobretot el primer que 

des del 2014 ha pujat un 10% 

mentre que el segon, a pujat des 

del 2015 (moment més baix) un 

6,7%. Ajuntem aquesta explicació 

perquè dins de mobilitat 

internacional, i tenint en compte 

el perfil d’usuari/a, la majoria de 

consultes sobre mobilitat tenen a 

veure amb estudis a l’estranger. 

La temàtica laboral és la que baixa 

més clarament, sobretot del 2015 

al 2016, però aquest 2017 segueix 

baixant fins al 28,9% tot i així, cal 

recordar que encara és la temàtica 

més demandada. Aquest efecte 

l’atribuïm a una sobre oferta de 

serveis dedicats a l’àmbit laboral 

(Garantia Juvenil, Barcelona Activa 

i SOC entre altres) i més, si tenim 

en compte que l’assessoria de la 

XPIJ es concreta en orientació i 

drets i deures laborals. Finalment 

afirmar que les joves ja no cerquen 

feina o que hi ha una recuperació 

en la contractació juvenil és 

arriscat, en tot cas, les joves ja no 

demanen tanta orientació sobre 

els seus drets laborals.

El cas del turisme, malgrat no ser 

una temàtica rellevant al 2017, 

si que ho era als altres 3 anys 

anteriors dins del rànquing de les 4 

temàtiques més sol·licitades, això 

passa perquè sota aquest concepte 

es registraven les tramitacions 

de carnets internacionals i 

d’alberguista. Enguany la màquina 

impressora ha estat fora de 

funcionament la major part dels 

mesos, per tant, creiem que de no 

ser així estaríem parlant de valors 

del 2016, al voltant del 11-12%.

Per últim, el turisme enguany 

només representa un 4,7% i la 

d’habitatge, que es manté en uns 

percentatges més elevats (2014 

un 5,4%, 2015 un 7,5%, 2016 

un 9% i 2017 un 7,9) i manté una 

certa estabilitat, cosa que és una 

dada positiva perquè enguany 

s’han obert noves assessories 

d’habitatge compartit a altres 

punts d’informació juvenil de 

Barcelona (CIAJ i Oficina Jove de 

Calàbria). 
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Programació d’activitats
En l’àmbit de programació 

d’activitats del PIJ s’ha continuat 

treballant les línies de l’any 

anterior per tal de consolidar-

les i se n’han creat de noves amb 

l’objectiu d’adaptar-nos a les 

novetats juvenils del moment. 

D’aquesta manera s’han realitzat 

les següents accions:

Acció 1: Seguir participant 

de les campanyes i cicles de 

la XPIJ i incidir en la presa de 

decisions i accions d’aquestes.

Acció 2: Augmentar la 

participació en el projecte de 

calendari singular de l’EJLF.

Acció 3: Augmentar la difusió 

de les activitats de Barcelona 

Treball Joves.

Acció 4: Portes obertes a La 

Fontana pels IES del Districte 

de Gràcia.

Acció 5: Finalitzar el joc del 

trivial Gracienc.

Acció 6: Donar resposta a 

través d’activitats a persones 

joves i treballar amb les 

comunitats del territori o 

ciutat.

Acció 7: Treballar en xarxa per 

generar més PIJ Propis.

Destacar la consolidació de les 

campanyes liderades des dels 

Punts d’Informació Juvenil, les 

activitats realitzades de manera 

conjunta amb l’EJLF i les activitats 

laborals impulsades per Barcelona 

Activa sota el nom de Barcelona 

Treball Jove (BTJ). A més, s’han 

implementat noves accions al 

voltant del projecte Calendari 

Singular compartit amb l’EJLF, els 

PIJ Mòbils i els PIJ Propis. 

Per altra banda, les activitats de 

Garantia Juvenil que s’esmenaven 

l’any anterior, aquest any s’han 

anul·lat per baixa afluència 

incorporant una nova assessoria 

individualitzada que respon 

de manera més confidencial i 

detallada les demandes sorgides a 

les activitats. 

Durant el 2017 s’han realitzat 

la següent programació amb un 

increment del 14,8% respecte 

l’any anterior.

Destacar les activitats realitzades 

en els cicles i campanyes dels PIJ, 

que gairebé han doblat el seu 

número i els PIJ propis amb 13 

activitats tenint en compte que és 

una línia d’acció que s’inicia durant 

el 2017.

Es pot veure el volum d’activitats 

liderades pel PIJ Gràcia i les seves 

en el següent gràfic. Per últim i 

amb més rellevància, s’ha realitzat 

38 activitats del catàleg del PIJ 

Mòbil dirigides als instituts del 

Districte o grups de joves que 

més endavant es presentarà.
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Campanyes i cicles

Acció 1: Seguir participant 

de les campanyes i cicles de 

la XPIJ i incidir en la presa de 

decisions i accions d’aquestes.

Any rere any, des dels Punts 

d’Informació Juvenil de la ciutat es 

realitzen un seguit de campanyes 

i cicles al voltant de temes 

d’interès juvenil. Les temàtiques 

dutes a terme en aquestes 

campanyes i cicles durant el 

2017 han estat: educació, treball, 

mobilitat internacional i consum 

responsable i sentit crític.

Les campanyes es caracteritzen 

per tenir una gran magnitud 

i donar-se en un període de 

màxim tres mesos. Es realitzen 

activitats a cada PIJ de la ciutat, 

tenen una imatge gràfica pròpia 

i hi ha el suport d’assessores 

especialitzades en l’eix temàtic. 

Durant aquest 2017 les dues 

campanyes que s’han realitzat han 

estat:

· Campanya Informa’t (Educació)

· Campanya De BCN al Món 

i del Món a BCN. (Mobilitat 

internacional)

Per altra banda, els cicles tenen 

menor magnitud i s’han realitzat 

en un període d’entre un i dos 

mesos, no es realitzen activitats 

en tots els PIJ de la ciutat però 

sí que tenen una imatge gràfica 

pròpia. En aquests es possible que 

hi hagi el suport d’una assessora 

especialitzada, o bé, com el cas 

del cicle de consum responsable 

i sentit crític, que sorgeixi de la 

coordinació de les professionals 

dels PIJ, en el que no s’ha fet. 

Durant el 2017 els cicles han estat 

els següents:

· Cicle Jove prepara’t per l’estiu 

(laboral)

· Cicle consum responsable i sentit 

crític (sentit crític)

· Cicle Gimkchallenge (territori)

Aquest 2017 s’han anul·lat alguns 

dels cicles i campanyes (veure 

taula) substituint-los per nous 

cicles, s’han mantingut quatre de 

les campanyes i cicles però no 

se n’han realitzat dues -turisme 

i treballar a l’hivern- per falta 

d’assistència. Per contra, s’han 

realitzat dos cicles nous, el cicle del 

consum responsable i sentit crític 

i el cicle de la Gimkchallenge, que 

tot i que no té el format habitual 

dels cicles, l’hem encabit com a 

cicle.
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Programació d’activitats
Campanya Informa’t

La campanya Informa’t està 

calendaritzada durant els mesos 

de gener, febrer i març. Aquest 

2017 s’han realitzat 16 activitats 

amb una participació de 376 

persones. 

El públic diana està entre les joves 

de 15 i 18 anys, ja que en la majoria 

de casos és el moment de presa de 

decisions pel que fa als estudis. De 

les activitats realitzades, 14 han 

estat a grups classe dels instituts 

del Districte i dues obertes, de les 

quals una s’ha anul·lat per manca 

d’assistència.

En aquesta campanya s’ha 

comptat amb el suport el CAAJ 

i els PIJ. A més de les activitats 

presentades a continuació, la 

campanya Informa’t també consta 

d’un servei d’orientació virtual i 

d’altres xerrades sobre sectors 

professionals, graus formatius i 

universitaris a altres punts de la 

ciutat.

Les activitats realitzades en aquest 

campanya han estat:

Acabes l’ESO, i ara què? 

Aquesta activitat s’ha realitzat 

als instituts del Districte i el 

seu contingut ha estat explorar 

les possibilitats que tenen les 

joves desprès de l’ESO, tan si la 

finalitzen com si no es graduen. 

Aquest taller permet fer-ne 

variants com l’explicació dels 

batxillerats i l’adaptació per 

estudiants d’escoles d’adults.

El principal objectiu és informar 

i orientar sobre les possibilitats 

formatives o laborals que poden 

tenir a l’abast sota el lema “Més 

llum per triar els teus estudis”.

Els instituts que han participat en 

la campanya han estat:

Escola Nou Patufet

Institut Serrat i Bonastre

Institut La Sedeta

Institut Vila de Gràcia

Institut Secretari Coloma

Escola Gravi

Centre Formació Adults Rius i 

Taulet

Escola Mare de Déu del Coll

Escola Sant Josep

En el Districte hi ha un total de 4 

instituts públics i tots han participat 

a la campanya. Dels 11 concertats 

n’han participat 4 i finalment, ha 

participat també el Centre de 

Formació d’Adults. Han participat 

un total de 335 joves.

Respecte l’any anterior, les dades 

ens mostren que s’ha augmentat 

la participació amb dos instituts 

més. 
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De tu a tu

Aquest 2017 s’ha realitat una 

activitat nova, el de tu a tu, amb 

la participació de 41 alumnes de 

l’Institut Joan Brossa i 14 joves 

estudiants de graus universitaris, 

que han participat de manera 

voluntària.

L’activitat va consistir en una 

trobada amb actuals estudiants 

universitaris de diferents graus que 

participaven de forma voluntària. 

Aquests van explicar als joves 

que estan realitzant segon de 

batxillerat la seva experiència per 

tal de tenir més informació en al 

pressa de decisions. El de “tu a 

tu” va fomentar l’intercanvi de 

dubtes, opinions i experiències, 

creant un espai molt confortable 

i de confiança.

La valoració d’aquesta activitat 

va ser molt positiva amb un 

9,5 de mitjana. Van utilitzar les 

següents paraules per valorar-la: 

interessant, aclareix, útil, orienta, 

sinceritat, informació, entre 

d’altres.

Jornada sector artístic

La Jornada del sector artístic es va 

situar en el marc de les Jornades 

per sectors de la Campanya 

Informa’t. Aquestes jornades 

volien portar diferents estudiants, 

professorat i professionals de 

l’àmbit perquè expliquessin la 

seva experiència relacionada amb 

la temàtica.

La preparació d’aquesta jornada 

es va realitzar conjuntament 

amb el CAAJ i s’hi van dedicar 

4 reunions en les que hi van 

participar entre altres 6 escoles 

formatives i 4 professionals de 

l’àmbit, en aquest, cas de música 

i teatre. L’activitat feia la seva 

cloenda amb un cabaret a l’Espai 

Jove Boca Nord.

Finalment l’activitat es va anul·lar 

per manca d’assistents, es van 

inscriure 9 persones però només 

la podíem tirar endavant amb un 

mínim de 15 inscrits. Es va valorar 

falta de difusió a entitats, serveis, 

equipaments i grups interessats.

Cicle Jove, prepara’t per a 

l’estiu

El cicle Jove, prepara’t per a l’estiu 

està calendaritzat durant els mesos 

de maig i juny. Té per objectiu 

dotar de recursos i informació 

sobre temes laborals a les joves 

de la ciutat. Aquest 2017 al PIJ 

Gràcia s’ha realitzat 1 activitat que 

finalment es va  anul·lar per falta 

d’assistència.

Anys anteriors aquest cicle havia 

estat una campanya però desprès 

de diferents canvis al Departament 

de Joventut es va triar fer-ho més 

petit i amb menys repercussió, es 

per aquest motiu que només es va 

realitzar una activitat al PIJ Gràcia.
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Programació d’activitats
És un curro temporal, quins drets 

tinc?

Aquesta activitat es va preparar 

conjuntament amb l’equip 

d’assessores laborals. Es volien 

realitzar a la Biblioteca Jaume 

Fuster però finalment va ser 

anul·lada per manca d’inscripcions.

El contingut consistia en explicar 

tots els drets i deures laborals 

que existeixen i especialment 

aplicades als contractes de la 

majoria de població jove

 

Cicle Jove, busques pis? 

El cicle Jove, busques pis està 

calendaritzat durant els mesos 

de setembre i octubre, i té 

per objectiu oferir recursos i 

informació sobre l’eix temàtic de 

l’habitatge a les persones joves 

de la ciutat. Aquest 2017 al PIJ 

Gràcia s’han realitzat 2 activitats 

en aquest cicle amb la participació 

de 39 persones. 

El públic diana d’aquestes 

activitats són totes aquelles joves 

que estan cercant pis, volen 

conèixer alternatives al procés 

convencional de lloguer/compra 

de pis o bé, estan interessades en 

saber més sobre les factures, ajuts 

i suport.

Les activitats realitzades en aquest 

cicle al PIJ Gràcia han estat:

Market Place:

El Market Place és una activitat 

que es va realitzant any rere any 

a l’Espai Jove La Fontana. Aquest 

any han participat un total de 29 

persones. L’any anterior es van 

realitzar aquesta activitat dues 

vegades, una al maig amb la 

participació de 12 persones i una 

al setembre amb la participació 

de 35 persones. Tenint en compte 

que aquest any s’ha realitzat al 

setembre la participació ha fet un 

descens de 6 persones.
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El Market Place consisteix en una 

trobada entre joves que cerquen 

pis i persones que ofereixen 

habitacions. Durant l’activitat es 

va entregar un manual de drets 

i deures, models de contractes, 

alternatives i recursos a l’habitatge. 

La trobada entre llogateres 

i propietaris es va realitzar a 

través d’un “speed dating” amb el 

suport de l’assessora d’habitatge 

compartit.

 La valoració va ser positiva pel 

que fa a l’entrega d’informació, 

recursos i conèixer l’assessoria 

d’habitatge compartit. Per contra, 

es va valorar la poca participació de 

propietaris o ofertants d’habitació 

respecte aquelles persones que 

cerquen habitació. 

Sindicat de llogaters: una eina per 

a la Joventut

La segona activitat en aquest 

cicle realitzada durant el 2017 

ha estat una xerrada del Sindicat 

de llogaters per tal d’oferir 

alternatives, informacions i 

altres espais de debat entorn a 

l’habitatge jove.

En aquesta activitat hi van 

participar 10 persones, vam 

comptar amb el suport del CJB 

i del Sindicat de llogaters de 

Barcelona per a la seva realització. 

La coordinació amb aquestes 

entitats va ser molt bona.                                                                               

Durant l’activitat es va fer un repàs 

històric de l’habitatge a Barcelona 

i seguidament es va generar un 

espai de debat i consultes entorn 

a la situació de les persones joves 

davant d’aquest mercat d’oferta i 

demanda tan agressiu i amb preus 

tan desorbitats. 

La valoració de l’activitat va ser 

molt positiva però es valora que 

no es va saber arribar al públic 

potencial alhora de fer-ne la 

difusió, ja que van venir menys 

persones de les que s’esperava.

Campanya de BCN al Món i 

del Món a BCN

La campanya BCN al Món i del 

Món a BCN està calendaritzada 

durant el mes de novembre i 

té per objectiu oferir recursos 

i informació sobre mobilitat 

internacional. També constava 

d’un concurs a través de les xarxes 

socials.

Durant aquest 2017 al PIJ Gràcia 

s’ha realitzat 1 activitat amb 4 

participants.

El públic diana d’aquestes 

activitats son totes les joves que 

tenen pensat marxar a l’estranger 

ja sigui a estudiar, treballar o fer 

un voluntariat. 

L’activitat realitzada al PIJ Gràcia 

ha estat:

Welcome back to Barcelona

L’activitat Welcome back to 

Barcelona es va realitzar amb la 

participació de 4 persones. En 

aquesta activitat es va explicar els 

recursos, ajuts, suports i eines per 

a totes les personesque tornen a 

Barcelona desprès d’una estada a 

l’estranger.
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Programació d’activitats
Aquesta activitat va estar liderada 

per les assessores de mobilitat 

internacional amb el nostre suport. 

La valoració del contingut va ser 

molt positiva però a posteriori es 

va valorar que cal poder treballar 

molt més el retorn i fer-lo més 

extensible per tal d’assegurar-nos 

assistència.

Cicle consum responsable i 

sentit crític

El cicle del consum responsable 

i sentit crític és una novetat 

d’aquest 2017. S’ha realitzat 

durant el mes de desembre amb 

la intenció vincular-lo a les festes 

de Nadal, moment en el que les 

vendes es disparen. El cicle té per 

objectiu sensibilitzar i generar un 

discurs crític entorn el consum.

La creació d’aquest ha estat 

liderada per una comissió 

generada des de la XPIJ en la que 

el PIJ Gràcia ha participat. Hem 

participat en la realització de la 

imatge gràfica, el seguiment per 

les xarxes socials i realitzant una 

activitat. S’ha realitzat 1 activitat 

amb 4 participants, i un total de 

8 publicacions a les xarxes de 

facebook i twitter. 

L’activitat realitzada des del PIJ 

Gràcia ha estat:

Capgirem el consum

L’activitat de Capgirem el consum 

va ser la primera del cicle i es va 

realitzar amb la col·laboració de 

les cooperatives Més Opcions 

sccl i Nusos sccl. Van participar 

4 persones al taller i el contingut 

era reflexionar sobre el consum 

que realitzem diàriament, com 

ens afecta, com ens hi relacionem 

i finalment, si desitgem realitzar 

canvis.

Dinamització de les xarxes socials 

sota el nom #greenfriday

La dinamització de les xarxes 

socials no és pròpiament una 

activitat, però per contra, sí que 

és una acció informativa que va 

generar una bona acollida. Valorem 

que aquest tipus d’accions també 

informen i recolzen la nostra tasca 

com a informadores. 

Durant la campanya es van 

realitzar 8 publicacions a twitter, 

amb un total de 13 m’agrada i 10 

retuits. Pel que fa al facebook, 

la rebuda va ser similar, amb 

8 publicacions a la pàgina, 20 

m’agrada i 3 comparticions. Per 

últim, a l’instagram vam realitzar 

una publicació amb un total de 21 

m’agrada. Totes les publicacions 

estan sota el hastag #GreenFriday 

Gimkachallenge

El cicle de la Gimkchallenge és 

una novetat d’aquest 2017. Es 

va dur a terme durant el mes de 

maig i es van realitzar un total de 

12 activitats amb una participació 

de 22 persones. 

El públic diana està entre les joves 

de 15 i 18 anys, ja que l’objectiu 

principal és que les adolescents 

i joves del Districte coneguin el 

territori i els serveis que tenen 

al seu abast. Aquestes joves 

havien de superar una gimcana 

amb 11 activitats al seu Districte 

i posteriorment se’ls convidava a 
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1 gran activitat, la Big Challenge, 

amb joves de tots els districtes de 

la ciutat.

Les activitats realitzades des del 

PIJ Gràcia:

Repte del Districte de Gràcia

El repte de la Gimkchallenge 

ha consistit en una Gimcana 

pel Districte de Gràcia amb 12 

activitats. Van participar-hi 5 

equips d’entre 3 i 5 persones.

Les activitats es van realitzar a 

diferents punts del Districte amb 

l’objectiu de conèixer el territori, 

els serveis i equipaments a l’abast 

de les joves (veure quadre).

Big Challenge

L’activitat que fa 12 va ser la festa 

del Big Challenge, on es van 

reunir tots els equips participants 

de Barcelona per muntar un 

puzzle de la ciutat, cada peça era 

un dels 72 barris de Barcelona. 

Allà s’hi van fer diferents activitats 

tals com balls interculturals, 

repartiment d’informació dels 

serveis que havien participat a la 

gimcana, photocall, la presència 

del youtuber Roc Massagué i 

un hollyparty, llençant pols de 

diferents colors. Tot va estar 
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amenitzat amb música i es van 

donar premis a la totalitat dels 

grups participants.

Dates singulars

Acció 2: Augmentar la 

participació en el projecte 

Calendari singular de l’EJLF

Durant el 2017 s’ha treballat 

un projecte entorn les dates 

singulars. S’ha formulat de nou el 

projecte i s’ha iniciat un procés 

de coordinació amb l’Espai Jove 

La Fontana, que desenvolupa 

el projecte Calendari singular, 

i en alguna data concreta, amb 

el JIP i l’ATE. S’ha complert la 

línia estratègica plantejada anant 

un pas més enllà, ja que s’han 

treballat dates conjuntes amb els 

altres serveis i La Fontana. 

En general s’han treballat les dates 

singulars usant l’eina de l’exposició 

tal i com ens vam plantejar en les 

línies. D’aquesta manera, amb el 

projecte del Calendari singular 

s’ha complert la línia plantejada de 

realitzar una exposició d’interès 

juvenil de manera trimestral.

Les dates singulars treballades 

durant aquest any han estat:

Dia de la dona treballadora, 8 

de març:

 Durant el dia 7 i 8 de març, per 

tal de emmarcar el dia de la dona 

treballadora, es va fer l’activitat 

Memes feministes. L’activitat 

constava per una part, d’una 

crida a la gent a enviar memes 

feministes a través de les xarxes 

socials, d’un taller presencial de 

creació de memes i per últim, 

d’una exposició de tots els memes 

rebuts al PIJ.

Aquesta activitat va ser liderada 

pel PIJ però també hi va participar 

el JIP i l’Espai Jove La Fontana.

Aquesta activitat va tenir molt 

bona rebuda a les xarxes amb 

una participació de 30 persones 

amb més de 40 memes i a la 

presencial, van venir 5 persones a 

realitzar memes. Van passar unes 

50 persones a veure l’exposició 

que es va realitzar a planta 0 amb 

tots els memes.

A les xarxes sota el 

#memesfeministes es van 

publicar memes com aquests:
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L’objectiu d’aquest activitat era 

poder treballar l’opressió de 

la dona des d’un enfocament 

divertit, un espai on poder 

escriure quelcom reivindicatiu 

i graciós a la vegada. Aprofitant 

també la càrrega juvenil que tenen 

els memes. 

En aquesta activitat també ens va 

donar suport el col·lectiu Memes 

Feministas. 

La de l’eliminació de la 

discriminació racial, 21 de 

març:

Pel dia contra la discriminació 

racial, de manera conjunta amb 

l’EJLF es va realitzar un teatre 

fòrum i una exposició a la planta 0.

L’exposició contenia materials 

de SOS racisme, de la xarxa 

antirumors i del projecte de 

l’Aixada antiracista. Amb aquestes 

entitats, des del PIJ vam fer 

trobades per tal d’esdevenir 

agents amb formació intercultural 

i poder donar una millor atenció. 

Les activitats van tenir molt 

bona rebuda i per l’exposició hi 

van passar aproximadament 70 

persones. 

També es va elaborar material 

sobre rumors i dinamització de 

les xarxes.

Dia de l’activitat física, 6 

d’abril: 

El dia 6 d’abril es va realitzar una 

exposició amb el col·lectiu de 

noies i nois esportistes les Dives 

de Gràcia. 

També es va realitzar una activitat 

al voltant dels valors de l’esport, 

elles van senyalar aquestes 

paraules:

Equip

Solidaritat

Positivitat

Organització

Respecte

Triomf

L’activitat hi van participar 12 

persones i a l’exposició van 

visitar-la unes 30 persones. 

Dia de les persones refugiades, 

20 juny:

Durant la setmana del 20 de juny 

es van realitzar diferents activitats 

liderades per l’EJLF. El PIJ Gràcia 

va participar en una xerrada, 

“Lectura veus desplaçades: que 

li passa a Europa i xerrada amb 

Bernat Buj”.

A més vam realitzar una taula amb 

informació sobre la situació de les 

persones refugiades.

Dia internacional per 

l’eliminació de la violència 

envers les dones, 25 de 

novembre

Pel dia internacional per 

l’eliminació de la violència de 

gènere vam realitzar dues 

publicacions i es va generar una 

taula amb informació.

Es va treballar amb l’Institut 

municipal de la Dona i el CIRD 

per tal d’adquirir més informació 

i fulletons.

Dia de la sida, 1 de desembre

Durant la primera setmana de 

desembre vam posar l’exposició 

“Sense etiquetes, contra l’estigma 

i la discriminació” al PIJ. 

Aquesta exposició la vam demanar 

a l’ABD i en diferents moments va 

donar joc per poder dinamitzar-la 

amb joves que venien a veure-la. 
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Aquesta tenia una mirada allunyada 

del paternalisme i s’aproximava a 

la normalització de les vides i els 

espais quotidians. Va tenir unes 65 

visites aproximades.

Dates singulars Barcelona Treball 
Joves -BTJ-

Acció 3: Augmentar la difusió 

de les activitats de Barcelona 

Treball Joves

Aquest 2017 de manera 

coordinada amb Barcelona Activa 

i les assessores laborals hem 

realitzat un total de 16 activitats 

BTJ d’orientació laboral, de les 

quals, se n’han anul·lat 4, i hi 

han participat un total de 39 

persones. S’ha augmentat el 

nombre d’activitats realitzades i 

hi ha hagut una activitat anul·lada 

més, per falta d’assistència. (veure 

gràfic)

Les activitats estan relacionades 

amb l’àmbit laboral responent 

a quatre eixos, l’orientació, la 

preparació per la cerca de feina, 

les competències i mercat laboral 

i ofertes de feina. Aquestes 

activitats es programen de manera 

trimestral, realitzant unes quatre 

activitats per trimestre. La seva 

execució es realitza a diferents 

parts del territori amb l’objectiu 

de descentralitzar la informació. 

Els espais on programem aquestes 

activitats són:

Espai Jove La Fontana - Barri Vila 

de Gràcia

Biblioteca Vila de Gràcia - Barri 

Vila de Gràcia

Biblioteca Jaume Fuster - Barri de 

Vallcarca i els Penitents

Biblioteca Vallcarca i els Penitents 

- Barri de Vallcarca i els Penitents

Centre per Famílies amb 

adolescents - Barri Camp d’en 

Grassot i Gràcia Nova

La participació de joves en 

aquestes activitats és reduïda, 

creant així activitats més de 

petit format i confiança. Tot i així 

aquest any ha augmentat un 15% 

la participació de les activitats.

La imatge gràfica dels cartells 

d’aquestes activitats es proposada 

per Barcelona Activa sense 

possibilitats de canvi.

A nivell general, tot i que 

s’ha complert l’objectiu de 

difondre més aquestes activitats 

i ha augmentat el nombre de 

participants, cal seguir treballant 

per a que no hi hagi activitats 

anul·lades i la participació sigui 

una mica més alta.

Garantia Juvenil

Garantia Juvenil és una iniciativa 

europea d’ocupació per reduir 

l’atur juvenil. Aquesta garanteix 

oportunitats per a les joves i 

ofereix ajuts per a les empreses, 

basant-se en programes de 

formació per a desenvolupar 

competències professionals, 

inserció en el mercat laboral a 

través de pràctiques o contractes 

laborals, emprenedoria i 

autoocupació, i finalment, amb 

orientació laboral.
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Aquest programa està gestionat 

per Barcelona Activa. A finals del 

2016 des de Barcelona Activa 

es va decidir que finalitzaven les 

sessions informatives però per 

contra facilitaven una impulsora 

de garantia juvenil un cop a la 

setmana al PIJ Gràcia. Es va decidir 

però, centralitzar les inscripcions 

massives en tres punts de 

Barcelona (CIAJ, OJ Calàbria i 

PIJ Nou barris). Un cop inscrit/a, 

el/la jove tenia la possibilitat 

d’inscriure’s a una assessoria amb 

una impulsora; a Gràcia, els dilluns 

a les tardes. La impulsora, tenint 

present el currículum de la jove, 

les seves preferències i l’oferta 

de programes que hi havia, la 

derivava al programa que més 

s’adeqüés a ell/a. Durant el 2017, 

aquesta assessoria ha demostrat 

ser la més demandada de totes les 

que s’ofereixen al PIJ Gràcia.

PIJ Propis

A diferència de l’any 2016, durant 

aquest 2017 hem etiquetat i 

classificat les activitats sota una 

altre lògica més pragmàtica i 

amplia. D’aquesta manera, les 

anteriors activitats pròpies, ara 

són els PIJ Propis. Els PIJ Propis 

els hem definit com totes aquelles 

activitats realitzades sota la 

dinamització de les informadores 

juvenils, que no estan encabides 

dins de cap altre projecte, cicle 

o jornada i que poden sorgir de 

la col·laboració amb joves i/o 

entitats, agents educatius o des de 

la iniciativa pròpia del PIJ Gràcia.

El format del PIJ Propis pot ser 

molt divers, des d’exposicions, 

activitats, tallers, xerrades, 

torneigs o jornades.

El públic diana d’aquestes activitats 

són de nou, joves d’entre 12 i 35 

anys.

Durant aquest 2017 s’han treballat 

les següents accions a través del 

PIJ Mòbil.

Acció 3: Treballar en xarxa per 

generar més PIJ Propis.

Acció 4: Donar resposta a 

través d’activitats a persones 

joves i treballar amb les 

comunitats del territori o 

ciutat.

Acció 5: Portes obertes a La 

Fontana pels IES del Districte 

de Gràcia.

Acció 6: Finalitzar el joc del 

trivial Gracienc.

Aquestes accions s’han dut a 

terme durant l’execució de les 

13 activitats del PIJ Propi. Les 

activitats han estat molt diverses 

i s’han adaptat als agents o 

col·lectius que feien la demanda. 

En la següent taula es mostra 

els PIJs Propis que s’han dut a 

terme, qui ha impulsat l’activitat 

juntament amb el PIJ i el nombre 

de participants.

En relació l’any anterior, hi ha 

hagut un increment del 16,2% 

en nombre d’activitats i també un 

42% en la participació d’aquestes:
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PIJ Propis amb agents educatius 

o entitats

Acció 4: Treballar en xarxa per 

generar més PIJ Propis

Durant aquest 2017 s’ha realitzat 

molt treball molt intens de 

territori, és per aquest motiu que 

gran part dels PIJ Propis responen 

a aquesta feina, 11 activitats de les 

13 s’han realitzat conjuntament 

amb entitats o serveis públics del 

Districte.

Programació d’activitats
Activitats del PIJ Propi

Hem classificat els PIJ Propis que 

sorgeixen del treball en xarxa 

segons les coordinacions amb 

serveis públics del Districte de 

Gràcia, les coordinacions amb els 

serveis públics a nivell de ciutat i 

aquelles treballades de manera 

coordinada amb entitats de la 

ciutat.

PIJ Propis amb altres serveis 

públics del Districte de Gràcia:

S’han realitzat 7 activitats de 

manera amb coordinació amb 

serveis públics del Districte. La 

participació d’aquestes activitats 

ha estat de 116 persones. Les 

agents han estat:

Assessoria d’habitatge de la XPIJ

Aquí t’escoltem

Biblioteca Vila de Gràcia

Espai Jove La Sedeta

Programació d’activitats
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PIJ Propis amb altres serveis 

públics del Districte de la 

ciutat:

S’ha realitzat 1 activitat amb 

de Departament d’Infància i 

Adolescència amb la participació 

de 2 persones. 

PIJ Propis amb altres entitats:

S’han realitzat 3 activitats, una de 

les quals es va anul·lar per manca 

d’inscrits, amb coordinació entitats 

socials. La participació d’aquestes 

activitats ha estat de 43 persones. 

Les entitats han estat:

Col·lavoraviu

Fil a l’agulla

Cooperatives de treball

PIJ Propis sota demanda de 

joves individuals o grups

Acció 5: Donar resposta a través 

d’activitats a persones joves i 

treballar amb les comunitats 

del territori o ciutat.

Una de les línies treballades 

durant aquest 2017 ha estat donar 

resposta a les demandes de les 

joves individuals. La veritat es que 

només ha arribat una demanda i 

s’ha realitzat una activitat, creiem 

que s’ha d’explorar més al territori 

i mostrar la possibilitat que joves 

individuals o grups puguin realitzar 

de manera coordinada activitats 

obertes a tot el públic al PIJ.

L’experiència de l’activitat ha estat 

molt positiva i ha tingut molt bona 

rebuda.

PIJ Propis del PIJ Gràcia

Acció 6: Portes obertes a La 

Fontana pels IES del Districte 

de Gràcia

Acció 7: Finalitzar el joc del 

trivial Gracienc

A més d’aquells PIJ Propis realitzats 

de manera coordinada durant 

aquest 2017, ens vam plantejar 

crear una activitat a l’exterior 

que no es va poder realitzar per 

problemes de civisme amb els 

joves de la plaça de darrera l’Espai 

Jove La Fontana.

Per contra, si que s’ha creat el 

trivial de Gràcia i un PIJI twister que 

està a disposició de les usuàries. 

Finalment les portes obertes a la 

l’Espai Jove La Fontana en format 

macro no s’ha realitzat però si en 

format de petits grups. 
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Coaching laboral

El coaching laboral són una 

activitat de 4 sessions que es 

realitzà amb un grup màxim de 

10 persones amb un coach. El 

principal objectiu es traçar camins 

que ajudin al procés de cerca de 

feina a les persones joves que hi 

participen. Les activitats de cada 

sessió són a través de dinàmiques 

per promouen l’autoconeixement 

d’una mateixa. El coach és expert 

en l’orientació laboral.

Aquestes activitats es gestionen 

a través de Barcelona Activa de 

manera col·laborativa.

Durant aquest 2017 s’han 

realitzat 7 activitats de coaching 

laboral, amb les seves 4 sessions. 

La participació ha sumat un total 

de 95 persones. Ha millorat 

l’assistència i el nombre d’activitats 

realitzades respecte l’any passat 

amb un increment d’un 79%.

Coaching 

laboral a 

l’espai jove La 

Fontana
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Assessories
Des de la XPIJ, s’aposta per un 

aprofundiment en la informació 

i orientació personalitzada, 

aquest aprofundiment se’n diu 

assessorament, que consta d’una 

atenció individual, privada i d’uns 

45 minuts en que s’ajuda a la jove 

a prendre decisions de major 

transcendència. Les assessories 

que des de la XPIJ s’ofereixen són:

Habitatge compartit: assessoria 

dirigida a resoldre dubtes de caire 

contractual, revisió de clàusules i 

condicions així com alternatives a 

la compra o lloguer convencional, 

aquest assessoria també mira de 

posar en contacte arrendatàries i 

demandants d’habitació en pisos 

compartits. A Gràcia, aquesta 

assessoria es realitza els dimarts 

a la tarda a la tarda de 17h a 20h.

Laboral: aquesta assessoria, 

concretament s’anomena 

d’orientació de drets i deures 

laborals, més enfocada en 

resoldre dubtes de caire legal 

sobre el contracte o el conveni, 

però que a la pràctica també dona 

assessorament en la cerca de 

feina. A Gràcia l’assessoria es fa 

els dimecres a la tarda a la tarda 

de 17h a 20h.

Mobilitat Internacional: ofereix 

més llum sobre tot tipus de 

voluntariats, camps de treball i 

sobretot entitats que ofereixen 

programes d’estades a l’estranger, 

ja sigui per a la formació acadèmica 

o per l’àmbit laboral. A Gràcia 

l’assessoria es fa els dijous al matí 

de 10:30 a 13:30h.

Acadèmic: malgrat sempre hi 

hagi alguna assessora acadèmica 

al CAAJ, la resta es mou pel 

territori, de fet, aquest 2018 a 

Gràcia s’estrena l’assessoria els 

dijous a la tarda de 17h a 20h.

Emprenedoria: aquesta 

assessoria està pensada per 

resoldre dubtes laborals als i a les 

autònomes així com ajuda a portar 

una idea de negoci al terreny de la 

realitat. Aquesta Assessoria no es 

fa al PIJ Gràcia, es realitza al CIAJ 

i a l’OJ.

Turisme: respon a la necessitat 

informativa de viatges low cost 

i dubtes burocràtics o sanitaris 

alhora de marxar a l’estranger. 

Aquesta assessoria no es fa al PIJ 

Gràcia, es realitza al CIAJ.

Garantia Juvenil: malgrat 

formar part de Barcelona Activa, 

amb aquesta voluntat unificadora 

de serveis ja explicada, els 

PIJ’s podem donar hora per 

dos serveis relacionats amb la 

Garantia Juvenil, per una banda 

ajuda a la inscripció al programa 

(CIAJ, PIJ Nou Barris i Oficina 

Jove de Calàbria), i per l’altra, 

donant assessoria per conèixer 

tots els programes immersos dins 

de la Garantia, tenint en compte 

el perfil i voluntat del o la jove qui 

s’hi ha apuntat; en aquest darrer 

cas, a Gràcia es dona assessoria 

els dilluns al migdia de 15:30h a 

18:30h.

En el quadre de la pàgina següent 

es mostren totes les assessories 

que es realitzen als diferents PIJ’s 

de Barcelona ofertes per la XPIJ 

i les de Garantia Juvenil, on cada 

Districte s’organitza com vol. En 

aquest quadre apareix el nom “OJ 

Treball”, és tracta de l’Oficina Jove 

de Treball, just davant de l’Oficina 

Jove de Calàbria, un servei 

depenent de l’Agencia Catalana 

de Joventut de la Generalitat 

de Catalunya, on també si fan 

assessories d’emprenedoria a 

part, de ser una oficina de temàtica 

laboral presencial.

Assessories
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Com podem veure, amb l’ajuda 

del gràfic, aquest 2018 el PIJ Gràcia 

passarà a ser el punt d’informació 

de Districte amb més varietat 

d’assessories, ja que el CIAJ es 

considera que és la seu central i 

té com ha àmbit territorial tot el 

municipi de Barcelona.

Si seguim comparant les assessories 

del PIJ Gràcia amb la resta del 

PIJ’s, cal veure les assistències 

a les mateixes assessories en 

altres punts de la ciutat, així, si 

compararem, a Gràcia hi ha més 

assistència que la mitjana i per tant, 

té sentit que es segueixin donant 

aquests 4 serveis.

Valorem doncs que té sentit que 

hi hagin aquestes assessories a 

Gràcia, ja que totes estan per sobre 

de la mitjana, sobretot habitatge 

compartit i mobilitat internacional. 

Tot i això, malgrat les xifres altes, 

quin grau d’eficiència tenen les 

assessories que s’han fet al PIJ 

Gràcia aquest 2017?
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Es poden analitzar de moltes 

maneres aquestes dades, si ho 

fem des d’un punt de vista de la 

demanda, és a dir, si realment es 

reserven tantes cites com cites se 

n’ofereixen, la mitjana d’assessories 

és del 64,37%, amb un valor 

màxim del 74,57% d’ocupació a 

l’assessoria de garantia juvenil, per 

tant la que té més èxit de reserves, 

i un mínim d’ocupació a l’assessoria 

de mobilitat internacional, amb un 

valor del 47,64%. 

En canvi, si mirem el grau 

d’aprofitament respecte les cites 

reservades, la mitjana és  del 

79,87%, és a dir, 8 de cada 10 

joves que reserven assessoria al PIJ 

Gràcia, acaben venint. Aquí el valor 

màxim, per contra del que ens 

podríem pensar, el té l’assessoria 

de mobilitat internacional, la que 

tenia menys reserves (90,12%) i la 

que té valor mínim, és l’assessoria 

d’habitatge compartit (74,13%).

L’evolució del nombre d’assistents 

a les assessories (gràfic 21), depèn 

de diferents causes: 

Les causes de major o menor 

assistència a les d’habitatge 

compartit, tenen molt a veure amb 

els inicis dels cursos escolars, quan 

molts joves d’altres comarques i 

països venen a estudiar a Barcelona 

i cerquen pis (pic del setembre) o 

hi ha augments de preu del lloguer 

(pic del febrer). 

Assessories
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En l’àmbit laboral, els pics 

acostumen a aparèixer abans i 

desprès de vacances, moment en 

que els i les joves cerquen feina. 

A mobilitat internacional depèn 

molt de la presentació de 

programes de voluntariat; molts 

dels i les joves, a l’inici del curs 

escolar cerquen informació de 

cara a voluntariats a l’estiu o cursos 

a l’estranger per al proper curs. 

Finalment, a garantia juvenil, el 

públic que fa aquesta assessoria 

ja ve derivat d’altres serveis (PIJ’s, 

Educadors de carrer, etc.). Cal 

destacar l’augment d’assistència de 

joves a l’inici de curs escolar 2017.

Gràfic 21: Evolució de l’assistència 

a les assessories del PIJ Gràcia
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Pij Mòbil
Durant el 2017 i el primer trimestre 

del 2018 s’ha treballat per ampliar 

el catàleg i redissenyar la imatge 

gràfica del catàleg del PIJ amb les 

següents accions:

Acció 1: Redefinir la imatge 

física i digital del catàleg i fer-

ne difusió.

Acció 2: Ampliar el catàleg del 

PIJ Mòbil.

El PIJ Mòbil és una iniciativa 

del PIJ Gràcia que respon a les 

demandes de grups de joves 

que es produeixen arreu del 

territori. Amb aquest objectiu les 

informadores juvenils proposen 

un conjunt de tallers i/o activitats 

per realitzar amb grups de joves, 

el principal públic diana són els 

instituts i entitats o associacions, 

sempre sota demanda. Les 

activitats responen a 8 temàtiques 

d’interès juvenil.

Les activitats tenen una durada 

d’entre 1 a 3 hores però poden 

adaptar-se segons els requeriments. 

La dinamització d’aquestes la 

realitza una informadora juvenil o 

bé una assessora especialitzada. 

L’adaptació de cada temàtica es fa 

en funció del grup de joves.

Catàleg del PIJ Mòbil

Acció 1: Redefinir la imatge 

física i digital del catàleg i fer-

ne difusió.

Entre finals d’any 2017 i principis 

del primer trimestre del 2018 s’ha 

treballat per dissenyar de nou la 

imatge gràfica del catàleg. Aquest 

nou disseny té com a objectiu:

· Incloure les noves activitats 

proposades.

· Dotar-lo d’una imatge més 

atractiva i juvenil.

Realitzar un material més senzill i 

petit

Amb l’encàrrec d’aquesta línia, 

s’està treballant amb la cooperativa 

Apóstrof, que és qui està elaborant 

el disseny per tal de que respongui 

a les necessitats actuals.

El catàleg consta de 8 eixos temàtics 

amb les següents activitats:

Àmbit laboral: 

Vine a fer el CV i la carta de 

presentació

Abecedari de drets i deures 

laborals

Com i on cercar feina

Emprenedoria

Àmbit mobilitat internacional:

Estudiar a l’estranger

Voluntariat a l’estranger i altres 

programes d’intercanvi

Àmbit de turisme:

Viatge de fi de curs

Organitzar un viatge low cost

El meu primer viatge amb amics i 

amigues

Àmbit educació:

Desprès de l’ESO, què?

Si no aprovo l’ESO, què?

Els batxillerats

Cicles formatius, famílies 

professionals i sortides laborals

Tècniques d’estudi

Àmbit salut:

Xarxes socials i ciberassetjament

Alcohol i altres drogues, consum 

conscient

Valors de l’esport en equip

Àmbit intercultural:

Jo no sóc racista però…

Àmbit associacionisme i 

voluntariat:

Participa i transforma

Volem crear una associació 

d’alumnes

Tenim una idea, volem fer un 

projecte jove

Àmbit perspectiva de gènere:

El meu cos, jo decideixo

Amor romàntic a debat

Escletxa de gènere en el mercat 

laboral

Àmbit territori

Coneix el serveis juvenils del 

Districte

Vine a l’Espai Jove La Fontana

Pij Mòbil
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Amb aquest nou contingut passem 

dels anteriors 5 àmbits temàtics 

als actuals 9 àmbits amb les seves 

corresponents activitats.

Ampliació del catàleg del PIJMòbil

Acció2: Ampliar el catàleg del 

PIJ Mòbil

Com hem vist anteriorment, el 

nombre d’activitats del catàleg 

ha augmentat d’acord amb els 

objectius plantejats i a més, s’ha 

revisat el contingut de les activitats 

realitzades per tal d’adaptar-les a 

la realitat canviant de la joventut i 

de la societat en general.

D’aquesta manera, hem passat de 

proposar 13 activitats i 5 àmbits 

durant el 2016 a 26 activitats i 8 

àmbits aquest 2017. Destacar 

que s’han afegit els àmbits 

d’interculturalitat, perspectiva 

de gènere i salut, principalment 

per demandes i detecció de 

necessitats.

Activitats realitzades del PIJ Mòbil 

Durant aquest 2017 s’han 

realitzat 38 activitats del catàleg 

del PIJ Mòbil, amb un total de 

1.162 participants, un increment 

molt significatiu respecte l’any 

passat, que només es va realitzar 

1 activitat amb 17 participants.

Els col·lectius de joves que han 

participat han estat diversos, des 

de instituts públics del territori, 

instituts concertats fora del 

Districte, grups de joves, fins a 

grups de joves vinculats a través 

d’un agent educatiu.

Han participat els següents grups:

Escola Marillac

Institut Ribot i Serra

Les dives de Gràcia (grup de 

voleibol juvenil)

Escola Pia Balmes

Institut La Sedeta

Institut Vila de Gràcia

Institut Serrat i Bonastre

Escola Sant Josep

Grup de joves de La Sedeta

Gravi

Escola Vedruna

Institut Secretari Coloma

CRAE Gaudí

Valorem que ha augmentat molt 

la demanda i s’han introduït 

dos àmbits temàtics que han 

tingut molt bona rebuda, salut i 

perspectiva de gènere. Per contra 

s’ha de seguir treballant per 

realitzar més PIJ Mòbils i treballar 

els eixos de mobilitat internacional, 

turisme i impulsar un altre eix 

que hem obert aquest desembre 

arrel de les formacions que hem 

rebut com a informadores, l’àmbit 

intercultural.
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L’Antena és el servei que ofereixen 

els Punts d’Informació Juvenil de 

Barcelona descentralitzats en el 

territori. En el Districte de Gràcia 

aquest servei neix l’any 2014 

amb el nom d’Antena Vallcarca, 

amb l’objectiu de descentralitzar 

la informació juvenil i fer-la més 

accessible a les joves, tenint en 

compte que el Districte té cinc 

barris i l’Espai Jove La Fontana, 

espai on està situat el PIJ, està en el 

barri de la Vila de Gràcia. Aquesta 

finalment tancar a finals de 2016 

per falta d’afluència, i obra de nou 

a finals de 2016 en un altre barri, el 

Camp d’en Grassot i Nova Gràcia.

Durant el 2017 l’Antena Jove 

ha estat ubicada al Centre per 

famílies amb adolescents tots els 

dimecres de 16:30h a 20h, amb una 

informadora juvenil que es situava 

en una sala dintre del centre. 

En aquest any s’han plantejat les 

següents accions:

Acció 1: Donar visibilitat a 

l’antena i fer-ne difusió.

Acció 2: Realitzar activitats a 

l’Antena.

Acció 3: Valorar la viabilitat de 

l’Antena.

Com veure’m més endavant 

(veure punt Viabilitat de l’Antena 

Jove) l’Antena ha realitzat el seu 

tancament a finals de 2017 a causa 

Antena Jove
de la baixa afluència d’atencions 

i estar ubicada en un espai no 

adequat. 

Situació arquitectònica de l’Antena 
Jove 

Acció 1. Donar visibilitat 

l’antena i fer-ne difusió.

Segons l’informe elaborat pel 

PRISMA - Observatori de Joventut 

del novembre de 2017 al Districte 

de Gràcia hi viuen 33.338 persones 

d’entre 12 i 35 anys, el 28% de la 

població del Districte, dels quals 

un 27% viuen al barri del Camp 

d’en Grassot i Gràcia Nova. 

Amb aquestes dades es mostra 

que existeix una gran població jove 

al territori on es situa l’Antena. Per 

aquest motiu s’ha treballat durant 

aquest any la difusió del cartell per 

diferents espais del barri a través 

de la tramesa.

A més, s’ha fet publicacions des de 

l’Antena i creat un vídeo interactiu 

penjat a les xarxes socials. 

També s’ha informat, classe per 

classe, als instituts del voltant, 

de l’obertura d’aquest servei. 

Per altra banda, l’espai del Centre 

per Famílies amb adolescents és 

un espai tancat que només obren 

al públic quan hi ha activitat. 

D’aquesta manera tot i intentar 

ubicar-nos prop de la porta, no 

vam tenir la possibilitat de fer-nos 

visibles. 

Dades del 

PRISMA
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Activitats realitzades a l’Antena Jove 

Acció 3. Realitzar activitats a 

l’Antena

A l’Antena s’han realitzat 3 

activitats durant aquest any 2017:

· Connectant amb el meu valor 

afegit

· Millora el teu CV i la carta

· Tenim una idea, volem fer un 

projecte jove

Les tres activitats han funcionat bé 

i han fet que les joves participants 

coneguin el servei. Valorem 

positivament la realització 

d’activitats a l’Antena i tot i 

el tancament de l’Antena, es 

proposa que durant l’any vinent 

es segueixi treballant per generar 

activitats en el barri de Camp 

d’en Grassot i Gràcia Nova. 

Viabilitat de l’Antena Jove 

Acció 2. Valorar la viabilitat de 

l’Antena

Tenint en compte l’experiència 

anterior amb l’Antena Vallcarca, 

durant el 2017 s’ha traçat un 

pla de viabilitat de l’Antena, que 

finalment ha portat al tancament 

del servei per falta afluència. 

Aquest tancament es planteja 

com temporal, a l’espera que en 

el territori s’assenti l’Espai Jove 

La Sedeta, i es trobi un espai més 

idoni on ubicar-la.

Les principals amenaces que 

sorgeixen a l’Antena han estat la seva 

ubicació actual, l’arquitectura del 

territori i la manca d’equipaments 

públics juvenils al barri. Aquesta és 

una amenaça contra la que no hem 

pogut treballar tot i haver fet ús de 

la plaça per fer activitats, realitzat 

passa classes informant dels servei, 

xerrades als IES i la coordinació 

amb l’Espai Jove La Sedeta.

Pel que fa al servei som conscients 

que les debilitats neixen de no 

tenir un espai arrelat, còmode i 

consolidat però s’han aprofitat 

les fortaleses per donar-nos a 

conèixer i poder ser un punt de 

referència. Tenint en compte que 

la tasca realitzada es podria seguir 

realitzant sense la necessitat de 

la presència setmanal d’un espai 

que no transiten joves, valorem la 

possibilitat de seguir treballant al 

territori amb el nom d’Antena Jove 

però sense anar periòdicament els 

dimecres.

D’aquesta manera, aniríem al barri 

de Camp d’en Grassot i Gràcia 

Nova sota demanda i seguiríem 

treballant amb xarxa amb l’Espai 

Jove La Sedeta i les entitats juvenils. 

Així doncs, durant el desembre del 

2017 s’ha realitzat el tancament 

de l’Antena però amb els següents 

reptes cara el 2018:

Seguir treballant en el barri de 

Camp d’en Grassot i Nova Gràcia 

però sense la necessitat d’anar 

presencialment cada dimecres 

al Centre per Famílies amb 

adolescents.

Treballar conjuntament amb 

l’Espai Jove La Sedeta i cercar un 

espai idoni on poder integrar els 

dos serveis, donant resposta a les 

necessitats juvenils de les joves del 

territori.

Activitats a 

l’Antena Jove
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