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1. FOMENT DE L'ASSOCIACIONISME 

 

 

El programa de Foment de l'associacionisme engloba, any rere any totes les accions que el CJB 

desenvolupa en diferents matèries per al foment de l'associacionisme juvenil a la ciutat i el 

treball en xarxa de l’associacionisme barceloní amb altres espais de participació. Amb aquesta 

visió de connectar l’associacionisme, generar xarxa i treballar amb l’entorn es destaquen els 

projectes amb les entitats i plataformes territorials així com els projectes destinats a millorar i 

enfortir la comunicació del CJB i de els entitats que el conformen així com consolidar canals de 

comunicació i col·laboració amb els mitjans de comunicació. També són un pilar del programa 

aquells projectes destinats a recollir les demandes de les entitats juvenils i de les persones joves 

de la ciutat per escalar-les a l’agenda pública i fer visibles les desigualtats existents, sobretot a 

través de projectes com l’Informe de l’Estat de la joventut i el treball entorn al Pla 

d’Adolescència i Joventut 2017-2021.  

El foment de l’associacionisme, però, és l’objectiu més important del programa i per aquest 

motiu també el conformen projectes com el “Suport a les entitats estudiantils”, 

“Reconeixement de l’Oci Alternatiu i la Cultura Dispersa”. Per últim, el CJB també reivindica 

que l’associacionisme ha de tenir un paper protagonista en la definició dels espais d’oci de la 

ciutat i per aquest motiu també cal destacar els projectes de la Lali Jove i d’Oci nocturn als 

equipaments juvenils.  

Objectius Generals  

 

 Recollir les demandes i propostes del Moviment Associatiu Juvenil (MAJ) de la 

ciutat i apropar-les a les administracions 

 Fer seguiment i avaluació de les polítiques públiques executades des de 

l'Ajuntament de Barcelona, en especial de l’execució del Pla d'Adolescència i Joventut 

2017-2021 

 Estendre el model de consell de joventut de base associativa arreu i construir 

aliances amb altres consells locals i nacionals amb qui compartir bona pràctiques i 

generar projectes  
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 Treballar per a l'enfortiment de les entitats a partir de la coordinació associativa 

en base a diversos projectes. 

 Empoderar comunicativament el Moviment Associatiu Juvenil potenciant la 

comunicació interna i externa del CJB amb l'objectiu de fomentar la participació de les 

entitats membres donant a conèixer les activitats i posicionaments del Consell de la 

Joventut de Barcelona i del Moviment Associatiu Juvenil de la Ciutat. 

 Empoderar comunicativament el Moviment Associatiu Juvenil potenciant la 

comunicació interna i externa del CJB amb l'objectiu de fomentar la participació de les 

entitats membres donant a conèixer les activitats i posicionaments del Consell de la 

Joventut de Barcelona i del Moviment Associatiu Juvenil de la Ciutat. 

 Donar suport a les plataformes territorials existents i promoure la participació 

territorial com a eina de transformació de proximitat. 

 

1.1. Creació i manteniment d'una base de dades per recopilar l'estat de 

les entitats i plataformes territorials de la ciutat de Barcelona 

La creació d'aquesta base de dades tindrà lloc previament a les reunions amb les regidories de 

cada districte, ja que primer caldrà volcar totes les informacions dels anteriors informes. Un 

cop la BBDD estigui enllestida s'anirà a actualitzant a mesura que sigui necessari. Les reunions 

amb les entitats i plataformes per tal de preparar les reunions amb la regidoria del seu districte 

són clau per conèixer l'estat en que es troben, però també s'aprofitaran altres trobades o 

contactes per mantenir la BBDD actualitzada. 

D'altra banda, des del CRAJ Mòbil també es manté un contacte regular amb les iniciatives 

territorials juvenils de la ciutat, així que també s'aprofitarà la coordinació entre el CRAJ i el CJB 

que ja hi ha establerta per dotar a la BBDD d'informació. 

 

 

1.2. Articular la participació territorial en el procés de definició del Pla 

d'Equipaments Juvenils de Barcelona (PEJB) 

 

Per tal de dur a terme aquesta acció el primer pas serà recuperar les reivindicacions i 

demandes que van sorgir de les jornades de treball amb les entitats i plataformes territorials 

que es van realitzar al 2016. De totes maneres, aquestes demandes i reivindicacions es 

tornaran a validar a través del Grup de Treball de Territori  i s'incorporaran les que hagin sorgit 

noves. En tot cas, i en vista de com es vagi desenvolupant el procés, des del CJB es promouran 

totes aquelles accions que impliquin fer participar a les entitats per tal d'assegurar que es 

recullen totes les informacions necessaries. 

El recull d'aquestes reivindicacions es faran arribar a l'Ajuntament de Barcelona per tal que es 

tinguin en compte de cara al nou Pla d'Equipaments. 

 

 

1.3. Col·laboració amb els mitjans de comunicació: aconseguir noves 

aliances 

 

Per portar a terme aquesta acció cal, en primer terme, fer una avaluació de la relació existent 

entre el CJB i els mitjans de comunicació: amb qui es relaciona més el CJB, quins contactes es 



8 

 

tenen, quins mitjans li fan més cobertures, a quins àmbits temàtics s'apareix més... Un cop 

analitzada la situació actual, l’acció es centraria en dos objectius concrets: enfortir la relació 

amb els mitjans de comunicació amb els que ja es té contacte i trobar noves aliances 

comunicatives. 

Per assolir el primer objectiu, es considera adient establir col·laboracions concretes amb 

aquests mitjans de comunicació pactant cobertures de les activitats més destacades del Consell 

de la Joventut de Barcelona i que s'acostumen a repetir any rere any. 

Pel que fa el segon objectiu, primerament caldrà fer una cerca de nous mitjans que puguin ser 

útils per difondre les nostres activitats i buscar els contactes concrets per tal de poder enviar 

les nostres informacions. Un cop passada una primera fase de tempteig, on poder veure si 

publiquen o no les convocatòries que s'envien, és necessari establir un contacte més directe: 

presentació, coneixença i establir, si s’escau, algun tipus de col·laboració més concreta. 

A banda d'això, també és necessari augmentar els impactes comunicatius, no només en relació 

a les activitats que es fan, sinó també difonent els posicionaments sobre temàtiques concretes 

que afecten a la joventut, amb l'objectiu de convertint-nos en una font referent per als mitjans 

que vulguin tractar aquest àmbit. 

 

 

1.4. Pla de comunicació del CJB 

 

Creació d'un document en paper on s'especifiqui el posicionament estratègic del CJB, totes les 

eines de comunicació externa i interna de les que es disposen per aconseguir-ho i com han de 

ser utilitzades. En el Pla de Comunicació també s'especificaran totes les accions explicades 

anteriorment i desglossades en objectius específics, tasques a desenvolupar, calendari i 

indicadors que, un cop passat el bienni, permetin avaluar les nostres accions comunicatives i 

crear-ne de noves pels cursos següents. Aquest document també ha de servir per recollir sota 

un mateix paraigües les accions comunicatives dels diferents projectes i treballar per a que 

aquestes segueixin la línia del nostre posicionament. Aquest Pla de Comunicació es farà 

simultàniament als plans de comunicació del CRAJ i l’Espai Jove La Fontana, per tant, s’afegirà 

un marc comú de manera que es puguin presentar de manera conjunta (com a Pla de 

Comunicació de tot el CJB) o de manera separada, per serveis. 

 

 

1.5. Plegable presentació de serveis 

 

Aquesta acció es coordinarà des de les reunions de comunicació del CJB, on s’engloben les 

responsables de comunicació del CJB, l’espai jove La Fontana i el CRAJ. Des d’aquestes 

reunions es decidirà el format del material i el seu disseny. Pel que fa al contingut, cada 

responsable de comunicació l’acordarà amb la direcció del respectiu servei i s’acabarà de 

confirmar, de nou, a les reunions de comunicació.  

Un cop establert el contingut, format i disseny del material, es farà una primera prova en català 

i es decidirà en quins idiomes es vol traduir.  
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1.6. Seguiment de les polítiques juvenils de districte i acompanyament 

de les entitats i plataformes en la interlocució amb les regidories de 

districte respectives 

 

La implementació d'aquesta acció s'inicia amb l'anàlisi de les diferents mesures juvenils que 

formen part del Pla d'Actuació del Districte, tot i que també es tenen en compte altres Plans 

de l'Ajuntament que afecten a la joventut. A partir d'aquí, el CJB contacta a les entitats i 

plataformes territorials del districte pertinent per tal de fer un balanç conjunt de les mesures 

juvenils i aglutinar les diferents demandes i reinvindicacions que aquestes tenen. Un cop s'ha 

realitzat la reunió. La funció del CJB es fer un seguiment de com es desenvolupen aquells 

acords que s'han establert i, en el cas que s'hagi acordat un rol concret vers el CJB per tal de 

dur-ho a terme, executar-ho. 

 

 

 

1.7. La Festa Major Juvenil i Associativa – Lali Jove 

 

Per aconseguir el foment de la implicació de les persones joves i associades en la vida 

col·lectiva es preten reforçar el treball del GT de la Lali i poder generar un grup motor 

d'entitats motivades en el desenvolupament del projecte.  

De la mateixa manera, es pretén continuar centrant els maniifestos de la Lali Jove en 

temàtiques i problemàtiques que estiguin afectant les persones joves.  

Els diferents grups de treball s'organitzen per poder oferir una activitat durant la Lali Jove i 

poder tractar temàtiques juvenils en el marc de les activitats de tarda. Es tracta de construir 

entre totes un espai d'oci que provingui dels interessos de les persones joves.  

La part de les activitats de tarda i la organització de la Lali en general és un espai de 

col·laboració i coneixença entre les entitats diferents que formen part del CJB.  

Per últim, es preten oferir activitats més reflexives pensades pel públic adolescent joves i 

poder oferir així un conjunt d'activitats pensades tant per infants com pel públic més objectiu 

de la Lali Jove: les persones joves. 

 

 

1.8. Suport a les entitats estudiantils 

 

La manera en que s'implementa aquesta acció és a través del Grup de Treball d'Estudiantils, ja 

que la participació de les tres entitats estudiantils membres del CJB en aquest GT afavoreix la 

cooperació entre entitats a l'hora de desenvolupar els diferents projectes.  

De totes maneres, i en el cas en que el GT deixi d'estar consolidat com es troba ara, o en el 

cas que una de les entitats deixi de participar-hi activament, des del CJB es conatcarà a l'entitat 

per tal de veure de quina amnera es pot recuperar el contacte fluid i la seva participació al GT. 

 

 

1.9. Cicle de cinema sobre mobilitzacions socials 

 

Per tal d'organitzar el cicle de cinema, es convoca un Grup de Treball obert a totes les entitats 
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i col·lectius de Barcelona i també l'Espai Jove la Fontana. L'objectiu del GT es poder definir 

quins temes són interessants de tractar i també quins materials audiovisuals es poden 

incorporar al cicle. Les sessions són organitzades per les entitats i per tant són les encarregades 

de gestionar les presentacions, els debats i xerrades posteriors al passi del film o documental. 

 

 

 

1.10. Campanya pel reconeixement de l'Oci Alternatiu i la Cultura 

Dispersa: Univers Alternatiu 

 

Les principals activitats lligades al procés de reconeixement i enfortiment de la cultura dispersa 

i l'oci alternatiu són: 

- Organització de l'Espai manga Associa't el Saló del Manga. Tres dies d'activitats, tallers i 

xerrades on el CJB pugui acompanyar a les entitats del GT en el desenvolupament del projecte 

i el pla d'activitats així com en la participació al Saló i a la difusió d'aquest espai pioner en aquest 

tipus d'esdeveniments de ciutat.  

- Participació a l'Associa't a la Festa. Cada any el grup de treball de cultura dispersa i oci 

alternatiu participa a l'Associa't a la Festa amb l'objectiu de fer visible el tipus d'activitats que 

desenvolupen i també reivindicar que aquest tipus d'oci també estigui present als 

esdeveniments de cuitat.  

- Participació a la Lali Jove, les entitats de cultura dispersa són unes entitats molt involucrades 

en el desenvolupament de la Lali Jove i habitualment participen al grup de treball de la Lali. 

S'espera comptar també amb elles en la realització de les properes Lali Jove.  

- Campanya comunicativa pel reconeixement de la Cultura Dispersa i l'Oci Alternatiu.  

 

 

 

1.11. Oci nocturn alternatiu a equipaments juvenils 

 

L'objectiu és que totes les accions en matèria d'oci nocturn als equipaments juvenils es 

segueixin coordinant des del GT, per aquets motiu l'objectiu és enfortir i fer créixer el GT i 

sumar noves iniciatives de la ciutat i del districte. L'altre objectiu és poder seguir oferint espais 

d'oci nocaturn i, fins i tot, poder fer la Fontana By Night a altres equipaments juvenils de la 

ciutat. 

 

 

 

1.12. Campanya pel foment del vot a les eleccions municipals 2019 

 

En aquesta línia es preveu realitzar una campanya per al foment del vot a les eleccions 

municipals de 2019 a l'Ajuntament de Barcelona. Per fer-ho les entitats sindicals han de: 

- Dissenyar una campanya comunicativa per a la campanya de foment del vot: lema, manifest, 

línia gràfica i presentació de la campanya.  

- Valorar de quina manera es fa seguiment de la política municipal en matèria de joventut i com 

es fa visible i accessible per a les persones joves de la ciutat.  
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- Organitzar un debat de candidats i candidates joves dels partits polítics, amb representació al 

Ple de l'Ajuntament de Barcelona, que es presenten a les eleccions municipals.  

- Organitzar una xerrada sobre les eleccions europees o incorporar un apartat de contingut 

sobre les eleccions europees al debat de candidats i candidates joves.  

 

 

 

1.13. Informe Estat de la Joventut 2018 i 2019 

 

Durant tot el curs es fa seguiment de les polítiques públiques de joventut que es desenvolupen 

des de l'Ajuntament, parant especial atenció en aquelles polítiques que treballin per 

l'emancipació juvenil -com és el desenvolupament del Pla per al Foment de l'Ocupació Juvenil 

de Qualitat-, per tal de fer-ne un recull i valoració un cop finalitzat així com també els avençoc 

municipals i nacionals sobre aquells temes que tenen relació amb les persones joves. Per tant, 

durant el curs es fa la recopilació de tot aquella informació que permetrà elaborar l'Informe 

posteriorment; recopilació que s'efectua a partir de fer seguiment dels espais de representació 

i participació dels quals el CJB n'és membre (Consells Sectorials de l'Ajuntament, Taules de 

Seguiment...), des les reunions bilaterals amb la Regidoria d'Infància, Joventut i Gent Gran, dels 

informes en relació a l'estat de la joventut que publiquen múltiples agents (CESB, OCJ, 

INJUVE), d'allò que s'aborda als grups de treball i en el si de les entitats membres del CJB, 

entre d'altres.  

En definitiva, es tracta de fer un seguiment acurat durant tot l'any, i preparar la presentació per 

el mes de febrer de l'any següent. La presentació de l'Informe sempre compte amb la 

participació dels grups municipals presenta al Plenari de l'Ajuntament de Barcelona, entenent 

que és un bona oportunitat per a què tots els representants polítics coneguin la feina feta pel 

CJB així com perquè aquests i aquestes puguin expressar quina és la seva opinió respecte els 

diferents temes que s'aborden. Aquest format de presentació de l'informe també permet que 

les entitats juvenils puguin interpel·lar als diferents grups municipals en qualsevol tema 

relacionat amb joventut. En aquest sentit, potser l'Informe es comença a elaborar de manera 

bianual i, per tant, al 2020 es preveu presentar la informació relativa als anys 2018 i 2019.  

 

 

 

1.14. Avaluació i seguiment del Pla Jove 2017-2021 

 

En aquest sentit, a nivell d'implementació el CJB es proposa les següents actuacions: 

- Fer una feina de filtratge de les mesures del pla per veure en quines el CJB és un agent 

referent i incorporar aquestes mesures als Programes del consell. D'altra banda, també 

connectar les mesures del Pla amb les líneis d'atuació pròpies del CJB per poder obtenir una 

visió més completa.  

- Bolcatge i actualització de l'avaluació de les mesures del pla en les quals el CJB n'és referent.  

- Participar al Balanç que es realitzarà al 2019. Al 2019 el pla contempla la realització d'un 

procés d'avaluació intermig amb les entitats per veure fins a quin punt els objectius previstos 

fins al moment s'han acomplert. També es contempla una revisió de l'implementació de les 

mesures que es prevei iniciar i desenvolupar durant el 2017 i el 2018.  

- Analitzar l'Informe anual que l'Ajuntament s'ha compromés afer cada any per fer seguiment 

de la implementació del pla. 
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1.15. EuroMed Able 

 

Aquesta acció té una implementació es fonamenta en: 

- Treball continuat amb la comissió de prioritats polítiques i comunicació per tal desenvolupar 

les tasques encarregades a la comissió després de la trobada anual de la MedUni 2017 i 

preparació dels materials i continguts per compartir als diferents consells de la xarxa.  

- Realitzar un document de missió, visió i valors del xarxa EuroMed a través d'una comissió 

concreta en la que el CJB està participan.  

- Participar en la preparació de la MedUni 2018 i en la definició dels objectius i reptes de la 

trobada juntament amb el CNJC.  

- Fer seguiment del desenovlupament del document de bones pràctiques. 

 

 

 

  



13 

 

2. PARTICIPACIÓ I ACCIÓ COMUNITÀRIA 

 

 

El programa de Participació del Projecte del CJB 2016 i 2017 s'ha reformulat en aquest nou 

programa de Participació i Acció Comunitària del actual Projecte 2018 i 2019. Aquest canvi es 

deu a la voluntat de fer un especial èmfasi en la visió comunitària de les diferents línies que 

s'estableixen.  

La majoria d'aquestes línies parteixen d'una lògica territorial, ja que s'estructuren a partir a les 

necessitats d'entitats i plataformes juvenils que desenvolupen la seva activitat amb un enfoc 

local. Aquest seguit de línies es vertebren des d'una lògica que respon a un procés 

d'acompanyament. El primer dels passos és el mapeig de les iniciatives territorials que 

s'esdevenen a la ciutat per tal de disposar d'una mirada global que permetin crear xarxa i 

sinèrgies entre iniciatives. Aquestes iniciatives deixen de ser-ho en algun moment, tal i com 

passa amb les més de 20 entitats i plataformes territorials amb les que es relaciona el CJB any 

rere any i, per tant, s'inicia el segon pas: el seguiment dels processos de les entitats i 

plataformes territorials juvenils. A partir d'aquests seguiments, i partint des d'una mirada 

comunitària, es poden aglutinar demandes i necessitats concretes que trobar solució des d'una 

perspectiva comunitària. Algunes de les línies que apareixen en aquest programa justament 

responen a algunes d'aquestes demandes, com és el cas de la línia "2.6. Suport en la Gestió 

Cívica/Ciutadana" o bé de la línia "2.8. Acompanyament a una entitat - Projecte Pilot de 

Masoveria Urbana". 

En conclusió, amb aquest programa el CJB fa una aposta clara per fomentar la perspectiva 

comunitària entre les diferents entitats membres del Consell, i tot i que ho fa amb un especial 

èmfasi en aquelles entitats amb focus local, també es treballarà per la promoció d'aquesta 

mirada amb totes les entitats que el conformen. 

Objectius Generals  

 Donar suport a les plataformes territorials existents i promoure la participació 

territorial com a eina de transformació de proximitat 

 Explorar i acompanyar noves iniciatives juvenils i territorials 

 Fomentar la participació de les entitats juvenils en projectes de ciutat que busquin 

poden connectar realitats i generar sinèrgies.  
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 Incorporar la perspectiva comunitària als projectes i entitats juvenils i iniciar un 

procés per assumir pràctiques de l'acció comunitària en el treball amb joves i territoris. 

 

2.1. Descoberta i seguiment de les iniciatives territorials de la ciutat 

 

La detecció de els diferents iniciatives territorials passa per diferents vies. La primera d'elles és 

el circuit que hi ha establerta entre el CJB i el CRAJ Mòbil, ja que és el CRAJ Mòbil qui 

s'encarrega de fer l'acompanyament quan un grup de joves es volen constituir com a associació 

i, a partir, d'aquí, ho comunica al CJB. De totes maneres, sovint són altres agents que tenen 

contacte fluid amb el CJB qui comunica l'existència d'un nou col·lectiu o plataforma, i és en 

aquest punt on el CJB s'encarrega de fer un primer contacte. 

La tercera via que permet detectar aquestes iniciatives passa per establir contacte amb les 

persones professionals dels diferents Plans de Desenvolupament Comunitari que treballen amb 

el col·lectiu jove. 

Un cop s'ha realitzat aquesta primera detecció, el rol del CJB és anar a conèixer aquestes 

entitats i/o plataformes, així com les seves necessitats i interessos. En aquest punt, el CJB ja pot 

fer un anàlisi més global de  la situació en que es troba aquesta entitat o plataforma per 

adequar el seu acompanyament en vers la comunitat que l'envolta. 

 

 

2.2. Seguiment de l'estat de entitats i plataformes territorials i 

acompanyament en els seus processos 

 

Per tal de dur a terme aquest seguiment, el CJB establirà una base de dades a on enregistrar 

les diferents informacions de les entitats i plataformes, així com també es descriuran els 

diferents processos i estats en els que es troben. Aquesta eina de treball intern permetrà tenir 

una mirada més objectiva per tal de poder detectar amb més precisió quins són aquells 

processos en els que el CJB pot intervenir. 

D'altra banda, es contactarà amb les entitats i plataformes que es trobin en un procés concret 

per tal de fer seguiment i veure de quina manera el CJB pot ser un agent facilitador. 

 

 2.3. Creació de la guia "Com organitzar un esdeveniment en la via 

pública" 

 

Per tal de crear aquesta guia s'aprofitarà la feina realitzada anteriorment, ja que durant el 2017 

es van celebrar dos Grups de Treball de Territori a on es van generar alguns dels continguts de 

la guia i la seva estructura. Aquests continguts van ser compartits amb el CRAJ per tal que 

també hi facilités informació i, actualment. A partir d'aquest 2018 caldrà reemprendre la feina 

feta, fet que implica que des del CJB s'hagin d'organitzar els continguts aportats fins ara i 

convocar els Grups de Treball de Territori que siguin necessaris per tal d'acabar-los d'acordar. 

Finalment serà la Tècnica de Territori del CJB qui realitzi la redacció final i el GT qui li doni 

validesa. Un cop el text estigui consensuat passarà a la fase de disseny i d'impressió. 
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2.4. Associa't a la Festa 

 

La participació en l'Associa't a la Festa  implica un canvi en la manera d'organitzar les activitats 

que fins al moment es feien en les Festes de la Mercè. Per aquets motiu, no es tracta d'una fira 

d'entitats en que cada entitat es presenti sinó que la participació es planteja des del Grup de 

Treball i per tant, és a través d'aquest que es programes i realitzen les activitats. En aquets 

sentit, el CJB es planteja tornar a participar en les properes edicions de l'Associa't a la Festa. 

També cal destacar, però, que en els últims anys les entitats del CJB que han participat han 

comentat que el canvi de format ha implicat que les entitats que participen de l'espai han de 

preparar activitats concretes, que es programen en determinats horaris i que tenen un inici i 

una fi molt determinats per aquets motiu, el CJB intentarà també recollir aquelles propostes de 

millora i traslladar-les a l'Ajuntament de Barcelona. 

 

 

2.5. Premis BarnaJove 

 

La implementació d'aquest acció consisteix en el disseny i revisió de les bases, que aquest any 

ha de comptar amb un treball més profund per poder incorporar la perspectiva comunitària, 

obrir el període d'inscripcions als premis i convocar al jurat per tal que puguin puntuar cada 

projecte presentat. Al mes de sembre de cada any, el CJB organitza un esdeveniment a un dels 

equipament juvenil de la ciutat on celebra  l'entrega dels Premis Barnajove i on, habitualment, 

participen més de 100 persones. D'altra banda, l'entrega de premis serveix com  espai de  

retrobament anual entre entitats juvenils de la ciutat i personalitats de l'Ajuntament i altres 

institucions de la ciutat i és un espai enriquidor per crear xarxes entre les diferents entitats de 

la ciutat.  

 

 

2.6. Suport en la Gestió Cívica/Ciutadana 

 

Les accions que es preveun en aquesta línia estan plantejades de manera cronològica i són les 

següents: 

- Creació d'una taula d'entitats juvenils territorials que tinguin convenis de Gestió Ciutadana. 

Per fer-ho caldrà fer una prospecció d'aquestes iniciatives i proposar una primera jornada de 

coneixença per tal de poder generar un espai per compartir bones pràctiques i necesitats i 

plantejar l'inici d'una col·laboració.  

- Definició de necessitats compartides i de problemàtiques pròpies de cada territori. En aquest 

sentit, totes les entitats comparteixen necessitats pròpies de la gestió ciutadana però també 

tenen especificitats i necessitats pròpies pel que fa al model de governança, les seves relacions 

amb l'entorn i les seves accions. L'objectiu és recollir aquesta informació per pdoer-hi treballar.  

- Acompanyament del CJB en aquelles necessitats pròpies de cada Casal.  Es planteja la 

possibilitat, un cop fet el recull de poder assessorar i acompanyar aquestes entitats en aquelles 

problemàtiques més compartides i també poder adreçar a altres serveis les necessitats pròpies.  

- Formació en acció comunitària per a entitats juvenils i Casals de Joves. Es planteja la 

possibilitat de poder rebre una formació per part del Departament d'Acció Comunitària i 

Associacionisme per poder incorporar la perspectiva comunitària al dia a dia de les entitats i els 

seues espais i equipaments.  

- Definició d'estratègies comunitàries, un cop realitzada la formació es proposa poder generar 
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formes d'actuació compartides.  

 

 

2.7. Incorporació de la perspectiva comunitària a les entitats juvenils 

 

Per impulsar l'acció comunitària entre les entitats juvenils el primer pas ha de ser valorar fins a 

quin punt i de quina manera les entitats juvenils estan apostant per un treball comunitari. 

Aquesta avaluació passa per que les entitats realitzin una auto-diagnosi de les seves pròpies 

funcions, de la seva manera de treballar i també de la seva relació amb l'entorn. Començant 

per les entitats i col·lectius territorials, l'objectiu és avaluar la seva perspectiva comunitària i 

incorporar elements propis de l'acció comunitària a la seva tasca.  

Tambées planteja poder oferir una formació sobre perspectiva comunitària per a totes les 

entitats. 

 

 

2.8. Acompanyament a una entitat - Projecte Pilot de Masoveria 

Urbana 

 

La implementació d'aquesta línia consisteix en l'acompanyament de Joves del Besòs en el seu 

projecte de Masoveria Urbana. Aquesta companyament s'ha dissenyat des de 3 vessants 

diferents, ja que cada un dels agents implicats (CJB, CRAJ Mòbil i Celobert desenvolupen un rol 

diferent a l'hora d'acompanyar a l'entitat).  

Per una banda, des del CRAJ Mòbil es desenvoluparà l'acompanyament més diari a l'entitat, ja 

que és l'agent que s'encarrega de donar un suport més rutinari a l'entitat. Aquest procés 

implicarà el mapeig d'espais i la detecció d'un local buit per a desenvolupar el projecte. D'altra 

banda, la cooperativa Celobert serà l'entitat que farà un assessorament de caire més tècnic 

sobre com realitzar les reformes que siguin necessaries i mediar amb la propietat del local. Per 

últim, la funció del CJB serà acompanyar a l'entitat en el seu creixement i enfortiment, tot 

potenciant que estableixi models de governança propis i teixis comunitari en el territori. 

Aquesta línia començara a desenvolupar-se des de l'inici del 2018 i, tot i que serà el CRAJ Mòbil 

l'agent que tindrà una relació més fluida amb Joves del Besòs, s'establiran reunions entre tots 

els agents per tal de coordinar les diferents tasques. 
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3. EMANCIPACIÓ 

 

Des del Consell de la Joventut de Barcelona ja fa anys que es detecta que les persones joves 

pateixen una discriminació estructural, agreujada per la crisi econòmica, que impossibilita el seu 

ple desenvolupament i no 

les permet emancipar-se. El procés emancipador de la persona jove passa directament per que 

aquesta pugui accedir als recursos que li permetin tenir autonomia, la qual li permet emancipar-

se econòmicament de la seva llar d'origen. La persona jove ha de rebre un salari que li permeti 

cobrir els costos de la seva vida un lloc de residència sense perjudici de viure una vida digna. El 

principal problema és que els elements que composen la base sobre la qual es fonamenta el 

procés emancipador estan en perill: l'accés a la formació es cada vegada més limitat i de menys 

utilitat en el mercat laboral actual, les persones joves pateixen una situació d'atur estructural i 

aquelles que treballen ho fan en unes condicions tant precàries que no possibiliten la seva 

emancipació residencial. L'objectiu general del programa d'emancipació és: «Reivindicar el dret 

de les persones joves a desenvolupar-se en plenitud en la seva etapa de transició cap a la vida 

adulta. Per poder emprendre un projecte de vida autònom serà necessari que puguin gaudir 

sense restriccions del seu dret a formar-se, que pugin incorporar-se al mercat laboral 

dignament i no precàriament, i que es puguin emancipar residencialment de la llar d'origen. 

L'emancipació de les persones joves és, en definitiva, una realitat que s'ha d'abordar de manera 

transversal i amb una visió global i per això des del CJB s'aposta per desenvolupar un programa 

d'emancipació que es fonamenta en tres eixos: 

 

• L'accés a la formació de qualitat 

• L'accés a una feina digna 

• L'accés a un habitatge digne 

 

El programa d'emancipació té en compte altres interseccionalitats que es troben amb la de ser 

jove i que multipliquen les discriminacions, com poden ser l'origen i el gènere. Per això, d'una 

banda, s'introdueix el treball amb els col·lectius de joves que treballen des de la precarietat i 

estan en risc d'exclusió social pel seu origen i per tant, tenen més dificultats per arribar al seu 

ple desenvolupament. D'altra banda, aquest programa relaciona el discurs de l'emancipació amb 

el de les economies feministes i de les cures, per tal de fer visibles tasques permanentment 

invisibilitzades, que impossibiliten l'emancipació de les dones." 
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Objectius Generals  

 

 Analitzar amb profunditat la situació de les persones joves per poder actualitzar 

el discurs i les propostes en matèria d'emancipació. 

 Oferir un espai i eines que serveixin d'ajuda a les persones joves a l'hora 

d'emancipar-se 

 Situar el discurs d'emancipació del CJB a l'agenda política i social. 

 Fer seguiment de les iniciatives legislatives relacionades amb els tres eixos del 

programa d'emancipació, posant especial èmfasi en l'habitatge i la Formació 

Professional.  

 Reivindicar l'aprenentatge i les competències adquirides a través de 

l'experiència associativa com a vàlides per l'ocupabilitat de les persones joves. 

 

3.1. Campanya No Claudiquis 

L'objectiu de la campanya No Claudiquis és poder ser un referent informatiu per a les persones 

interessades en els tres eixos de l'emancipació juvenil. Per aquest motiu la principal tasca a 

realitzar és actualitzar el contingut del web i del facebook, fent ús del web per poder publicar 

contingut acompanyat d'una reflexió pròpia per part del grup de treball i des de la visió del CJB; 

i del facebook per plasmar l'actualitat política, econòmica i social en la matèria. 

El repte és poder mantenir una actualització setmanal dels continguts i posar a disposició de les 

persones joves un apartat de recursos sobre emancipació que reculli els diferents materials 

editats pel CJB així com informes i documents d'organitzacions referents. 

 

3.2. Saló d'ocupació de 

Barcelona 

 

El Saló de l'ocupació es durà a terme els propers 12,13 i 14 de març i es dividirà en diferents 

espais. El CJB estarà present mitjançant la participació als esapis següents:  

- Espai Assesora't, en el que les sindicals faran xerrades sobre els drets i deures laborals 

- Espai Descobreix, en el que estarà disponible l'apliatiu de "posa't en valor", per valoritzar les 

competències adquirides a través de l'experiència associativa. 

- Espai Empren: Es farà la presentació dels vídeos sobre els mites de l'emprenedoria. 

 

3.3. Joventut i cooperativisme 

Impressió, difusió, distribució i presentació de la Guia "Fes-vos COOP" per part de l'Esberla 

 

3.4. Col·lectius que treballen des de la precarietat i cooperativisme 

Aquesta acció està dirigida, d'una banda, a enfortir el GT d'ocupació juvenil amb la incorporació 

de col·lectius que treballen des de la precarietat per tal de tenir representació de sectors 
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vulnerabilitats. D'altra banda, l'acció va dirigida a fer incidència política: les joventuts polítiques 

del CJB poden incidir a l'agenda i per tant, posicionar les necessitats reals d'aquests col·lectius -

especialment de les faccions joves- i fer visibles les situacions de precarietat en les que 

treballen, buscar possibles solucions o donar suport a les iniciatives socio-econòmiques que ja 

s'ha posat en practica. 

 

3.5. Mites de l'emprenedoria 

L'acció va dirigida a aconseguir posicionar el tema de l'emprenedoria amb visió crítica. Per 

aconseguir-ho, es presentaran els vídeos a diferents espais, sempre acompanyats d'un 

debat/xerrada: 

- Presentació a les universitats a través de la interlocució amb El Consell Assessor Municipal 

d'Universitats (CAMU) 

- Presentació al saló de l'ocupació a l'espai Empren 

De la mà d'altres organitzacions interessades i alineades amb la idea de generar nous referents 

en temes d'emprenedoria, com pot ser Coopolis o Barcelona Activa, també es facilitarà el 

material i s'organitzaran xerrades. 

 

 

3.6. Campanya de pràctiques i contractes temporals i pràctiques 

remunerades 

Consistirà en l'elaboració d'un material que compari diferents tipus de contractes i estableixi 

diferencies: contracte de pràctiques, contracte de formació, entre d'altres-. Posteriorment, es 

distribuiran aquests materials en el marc d'una campanya.  

Les elaboracions dels materials i la posada en marxa de la campanya haurà d'estar coordinada 

entre els grups de treball d'ocupació -estudiantils- i el de FP, tenint en compte que tots són 

col·lectius afectats. 

D'altra banda, mitjançant la creació d'un manifest a favor de l'obligatorietat que les practiques 

no -curriculars siguin remunerades, es donarà resposta a la sol·licitud de les sindicals de tenir 

un posicionament ferm sobre aquesta temàtica en aquesta temàtica. 

 

 

3.7. Feminismes i Ocupació 

Consistirà en l'elaboració de documents que facin visible l'economia de les cures i les 

diferències entre les esferes productives i reproductives. Aquests materials serviran de base 

per fer una campanya per donar a conèixer el que és l'economia feminista. 

 

3.8. Cicle sobre l'habitatge 

Consistirà en un cicle de 4 sessions de dues hores per sessió sobre: 

- Cessió d'ús 

- Urbanisme crític -de la mà de ESFA- 

- Sindicat de llogaters i campanya BCN no està en venda 

- Habitatge digne 
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No seran xerrades, sinó tallers participatius i dinàmics. 

 

 

3.9. Altaveu de l'habitatge? 

Consistirà en presentar als Serveis d'Informació Integral de la ciutat la possibilitat d'iniciar una 

col·laboració amb el Sindicat de Llogaters i les divereses assemblees territorials de tal manera 

que es pugui connectar els PIJs i aquestes assemblees.  L'objectiu és crear canals estables per 

poder adreçar a les persones joves que puguin presentar-seals PIJs demanant informació 

relacionada amb el lloguer que no puguin ser cobertes per l'Assessoria d'Habitatge. Si la 

col·laboració és possible, es posarà en contacte a cada PIJ amb cada assemblea territorial i amb 

el Sindicat de Llogaters. 

 

3.10. Codi ètic de subarrendaments. 

Creació d'un codi ètic de subarrendaments per a joves que comparteixen pis en format de 

guia. Aquest material es facilitarà a altres entitats que treballen temes d'habitatge perquè 

puguin fer-ne ús. També es facilitarà a l'Ajuntament de Barcelona, ja que l'Ajuntament està 

promovent bones pràctiques i per tant, podrien integrar el material. 

 

3.11. "Fem FP": Explorar un nou model de Formació Professional. 

Aquesta projecte s'implementarà a través de diferents accions: 

- Organització d'una jornada anomenada "Fem FP" en la que participaran les entitats 

estudiantils i sindicals membres del CJB. També es convidarà a persones que actualment 

cursen estudis de Formació Professional i a personal docent a participar-hi. 

La jornada comptarà de dos moments. En primer lloc es realitzarà una taula rodona a on certes 

persones provinents del món de la FP però amb rols diferents (estudiants de 1r i 2n grau, 

estudiants membres d'entitats estudiantils i/o sindicals, professorat, direccions de centre, etc.) 

comentaran el model de la FP i la participació estudiantil que s'hi esdevé en un debat 

estructurat. En aquest debat també es convidarà a participar a la Fundació BCN Formació 

Professional, ja que esdevé un agent primordial a l'hora de tractar els temes que es plantejaran. 

Els temes plantejats en aquesta taula rodona aniran relacionats amb la segona part de la 

jornada. En segon lloc, es realitzaran dos tallers simultanis: un enfocat a repensar el model de la 

FP i l'altre enfocat a plantejar de quina manera es pot promoure la participació estudiantil. 

- Explorar nous models de FP gràcies a l'argumentari i conclusions que es donaran a la jornada 

"Fem FP" 

- Generar nous espais de participació relacionats amb la FP, com podria ser un GT específic. 

 

3.12. Projecte de retorn amb oportunitats 

Consistirà en la redacció d'una guia d'acollida de tornada, amb tots els serveis de joventut. 

 

3.13. Reconeixement de l'aprenentatge associatiu 

Consistirà en la recerca sobre la validació i reconeixement dels aprenentatges informals i no 

formals en l'àmbit europeu per tal de fer el trasllat al nostre territori i iniciar el procés de 

validació. Paral·lelament s'haurà de continuar amb la feina de sensibilització -com per exemple 
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amb l'eina "posa't en valor, que es presentarà al saló de l'ocupació-, i s'hauran de fer rondes de 

contactes amb diferents organitzacions que prendrien part en el procés de reconeixement, 

validació i qualificació dels aprenentatges informals i no formals. 
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4. PAU I COOPERACIÓ 

 

El Programa de Pau i Cooperació és reflex de la voluntat del CJB i de les entitat que el 

conformen per formar-se en conceptes i estratègies relacionades amb la cooperació i amb la 

coneixença de situacions que es viuen en altres territoris i per articular vies de col·laboració i 

treball en aquesta matèria per l'altra. Fa dos anys el CJB va assumir el repte d'explorar nous 

horitzons que actualment han donat com a resultat projectes amb molt èxit: el projecte de 

Bòsnia - a través del GT de Bòsnia- i el projecte de Sàhara Dempeus. En aquest sentit, explorar 

nous territoris ha reforçat el paper del CJB com a agent compromès amb altres pobles en 

situació de vulneració i amb la construcció d'una Barcelona solidària i responsable. Vertebrem el 

projecte de cooperació en tres eixos: 

1. Cooperació directa amb els territoris per la promoció de la participació i l'apoderament 

juvenil, aquest és un eix que respon a la lògica de treballar directament amb el territori i que es 

manté en el cas del Sàhara i de Bòsnia.  

2. Foment de l'educació pel desenvolupament a Barcelona. Una línia lligada als elements 

formatius i de sensibilització que també preveu el programa.  

3. Enfortiment de les xarxes de suport catalanes als conflictes internacionals. Aquest és un dels 

elements més essencials del programa, establir una xarxa de suport per poder sumar forces 

amb altres agents i fer incidència política des de la ciutat. En aquets sentit, l'any passat la xarxa 

Sàhara Dempeus va agafar força i enguany s'està consolidant fins al punt de ser l'espai des d'on 

s'impulsen diverses iniciatives per al suport del poble sahrauí. En concret, tot i que existeix una 

xarxa de suport catalana en la qual el CJB participa, és destacable el grup de Sàhara Dempeus 

juvenil com un dels espais amb més iniciativa dins el CJB.  

 

Objectius Generals  

 

 Potenciar la xarxa i el diàleg entre l'associacionisme juvenil de Barcelona i els 

països del mediterrani. 

 Promoure l'empoderament de les persones joves d'arreu i la participació dels 

joves a la vida política i social dels seus territoris.  
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 Difondre la realitat de l'associacionisme juvenil a la resta del món 

 Generar espais de reflexió i debat sobre la cooperació i la cultura de pau amb 

els entitats juvenils de Barcelona per esdevenir ciutadans i ciutadanes joves conscients 

de les desigualtats globals i compromeses amb la defensa dels drets humans 

 

4.1. Diàlegs per la Pau 

Diàlegs per la pau mantindrà la mateixa estructura que ha tingut fins al moment: un cicle de 

xerrades i debats i un o dos cursos que comptin amb més d'una sessió que tindran per objectiu 

aprofundir més en la temàtica del curs. El cicle de xerrades informatives seran dinamitzades 

per entitats que tinguin projectes al territori o bé que treballin per la promoció de la cultura de 

la pau i la defensa dels drets humans. Les temàtiques encara estan per definir. 

 

 

4.2. Projecte de participació juvenil a Sarajevo 

Una de les demandes de l'entitat partner de Sarajevo, el Youth Initiative for Human Rights, en 

finalitzar el projecte amb el CJB va ser poder compartir bones pràctiques en matèria de 

voluntariat i associacionisme. L'intercanvi juvenilva fer palesa una de els grans potencialitats de 

la ciutat de Barcelona, la predisposició de les persones, en especial de les persones joves, a 

associar-se i participar. En aquest sentit, van valrar que els hi mancaven eines per educar en la 

participació i també poder plantejar els projectes amb joves des d'una altra perspectiva per 

poder aconseguir sumar a joves. En aquest sentit, la seva demanda va connectar amb una 

necessitat compartida amb el Grup de Treball de Bòsnia, el poder fer un projecte directament 

amb joves de Sarajevo que a priori no estiguessin vinculats a la seva associació i que puguessin 

treballar interessos comuns de les persones joves més enllà de la història del conflicte. Els 

debats i les valoracions posterios van portar a plantejar la possibilitat de formar-se en 

Investigació Acció Participativa i poder compartir aquests sabers amb l'equip del YIHR per 

poder desenvolupar un projecte d'IAP a la ciuta de Sarajevo i aconseguir, a través d'aquests 

projecte,  treallar amb joves - repte del CJB - i fomentar la participació de la joventut - interès 

del YIHR-. El projectes e splanteja en vàries etapes: 

- Formació en IAP al GT Bòsnia 

- Que la contrapart a Sarajevo YIHR aconsegueixi grup motor de joves de la ciutat que puguin 

impulsar en els anys vinents una plataforma/consell de joves. 

- Formació a Sarajevo al grup motor per part del GT Bòsnia 

- Fer un seguiment posterior a la formació des de Barcelona 

 

4.3. Festival de curtmetratge social BcnZoom 

El Festival BcnZoom és un projecte organitzat pel CJB i el Casal dels Infants, que consta de 

vàries fases: Redacció conjunta de les bases del concurs de curtmetratges: l'elaboració de les 

bases del BcnZoom (redactades conjuntament CJB i Casal dels Infants) estableixen que el 

concurs premia a 4 curtmetratges. Dos per la categoria adolescent (12 a 16 anys) i dos per la 

categoria jove (17 a 21 anys). Els dos grups guanyadors de la categoria adolescent reben com a 

premi la participació en una activitat lúdica i els dos guanyadors de la categoria jove són 

premiats amb un estada a Tànger en el marc del TanjaZoom.   

Creació del blog del BcnZoom: espai web on es publicaran les bases, el formulari d'inscripció al 

concurs i tota la informació necessària per presentar-se al concurs. A través d'un correu els 

grups poden contactar i resoldre tots els dubtes relacionats amb el concurs.  
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Gestionar el procés d'inscripció. Selecció del jurat: el jurat dels BcnZoom està conformat per 

diverses persones provinents de diferents àmbits. Per norma general es busca que hi hagi una 

personalitat del món audiovisual, alguna persona amb recorregut associatiu i algú que treballi 

directament amb adolescents i joves. 

Preparació i organització del festival 

Organització del viatge a Tànger: els dos grups guanyadors que viatgen a Tànger realitzen dues 

sessions anteriors al viatge per tal de poder tenir un espai de coneixença i treball conjunt. En 

aquests espais s'explica què s'hi va fer a Tànger així com es preparen les activitats i tallers que 

dinamitzen el TanjaZoom. 

 

4.4. Sahara Dempeus 

Consistirà en la realització de reunions periòdiques del grup de treball, de la difusió per xarxes 

de notícies relacionades amb la realitat sahrauí i amb la implementació de diferents accions de 

sensibilització, com per exemple, la de la celebració de la constitució de la RAS el 26 de febrer 

o la campanya MINURSO -Aquesta és una campanya que s'engega per part de tot el grup 

d'entitats que donen suport a la causa sahrauí i que té per objectiu aconseguir que la 

MINURSO (Missió de les Nacions Unides pel Referèndum del Sàhara Occidental) compti amb 

el mandat de recollir totes les vulneracions als drets humans que es duen a terme tant als 

campaments de refugiats com, sobretot, a la zona ocupada- 

 

4.5. Incidència per prioritzar el Sàhara als projectes de cooperació 

Consistirà a fer treball de lobby a la direcció de cooperació de l'ajuntament de Barcelona 

perquè prioritzin la zona del Sàhara per a les properes convocatòries de subvencions de justícia 

global. Aquesta petició anirà acompanyada de dades sobre la població sahrauí que sostinguin 

els nostres arguments. Aquesta petició haurà de ser feta en xarxa, amb la participació d'altres 

entitats per tal de tenir una capacitat real d'incidència. 

 

4.6. Jornada Solidària Desperta Sàhara 

El dia 10 de març es durà a terme la jornada solidària Sàhara desperta. Es realitzarà una 

recollida de fons per cobrir les necessitats de l'escola de primària Embarek Ehbeila; garantir 

que l'escola pugui disposar d'aigua per a tots els nens i nenes. 

El format de la jornada serà el següent: 

Matí: Fira d'entitats 

Dinar: "Couscousada" popular 

Tarda: Micro obert sobre la realitat sahrauí 

Concert Cantautors 

Sopar popular 

Concert de bandes 

De la mateixa manera que ho va ser l'última jornada de carrer que es va celebrar al mes 

d'octubre de 2017, aquesta jornada ha de servir per ser un punt de trobada de joves catalans i 

catalanes, d'origen saharauí també i català, per poder generar lligams i sumar forces. 

 

4.7. Baixada setmana santa 

Durant la setmana Santa del 2018 es realitzarà un viatge per part de joves del grup de treball 

Sàhara Dempeus per tal de donar resposta a les necessitats identificades al viatge del mes de 



25 

 

desembre del 2017. La visita als campaments de refugiats del desembre, va donar peu a 

l'organització de les jornades solidàries Desperta Sàhara i a l'organització d'un nou viatge per 

portar els recursos aconseguits i per seguir teixint relacions amb el poble sahrauí. Durant el 

viatge s'espera poder trobar-se amb l'escola infantil i primària de la wilaya de Smara i amb el 

futur Casal de Joves de la wilaya de Boujdour. En tots dos casos es va establir contacte a partir 

de la baixada anterior i lobjectiu és que aquesta segona baixada serveixi per assentar les bases 

d'una col·laboració més gran, sobretot pelque fa al Casal de joves de Boujdour. 

 

4.8. Do you remember, BCN? 

El GT Bòsnia, realitzarà un vídeo d'uns 10 a 15 minuts explicant l'experiència del seu viatge. 

L'objectiu serà explicar breument la història de Bòsnia i de com BCN es va implicar. 

S'intercalaran les sensacions dels membres del GT Bòsnia durant la seva visita a Sarajevo, amb 

entrevistes a persones de Bòsnia que recorden les estretes relacions que es van crear amb 

Barcelona, i també amb altres actors de Barcelona que van estar implicats -o ho segueixen 

estant- amb la situació de Bòsnia i van viure l'ajuda institucional i popular de Barcelona. 

Aquest vídeo es presentarà posteriorment a la Fontana, acompanyat d'una xerrada sobre la 

situació actual a Bòsnia, a on moltes famílies segueixen refugiades i vivint en condicions 

precàries. També serà un tema de debat l'exili juvenil que pateixen a Bòsnia. 

 

4.9. Blog JUNECO 

 

L’objectiu del blog Juneco és esdevenir un portal on es recullin totes les accions que el CJB 

desenvolupa en matèria de pau i cooperació. Per aquest motiu, la principal tasca a realitzar 

serà la d'actualitzar el contingut del web per tal de potenciar la xarxa i el diàleg entre 

l’associacionisme juvenil de Barcelona i els països del mediterrani, promoure l‘enfortiment de 

democràcies locals promovent la participació dels joves a la vida política i difondre la realitat de 

l‘associacionisme juvenil a la resta del món són alguns dels objectius que s’articulen des de 

Juneco. El repte és poder mantenir una actualització setmanal dels continguts. 
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5. SALUT 

 

 

El Programa de Salut del Consell de la Joventut de Barcelona té com a objectiu fomentar els 

hàbits saludables entre les persones joves i treballar la seva salut des d'una una mirada global, és 

a dir, promoure un estil de vida saludable des de l'alimentació o el consum conscient de drogues 

fins a la salut sexual, mental o emocional. La manca de coneixement i la falta de consciència 

envers aquests temes són factors que expliquen la manca d'hàbits saludables. Per això, treballar 

des de la pedagogia i la difusió pot reduir els riscos i millorar-ne el coneixement, especialment 

des de l'àmbit de l'associacionisme com espai per a una detecció temprana d'aquests problemes. 

 

Objectius Generals  

 

 Potenciar la promoció de la salut entre la gent jove, per uns estils de vida i unes 

conductes saludables. 

 Incidir en les problemàtiques de salut específiques de les persones joves i 

facilitar o crear recursos per abordar-les tant a nivell individual com des d'entitats o 

associacions juvenils. 

 Influir en la política municipal de salut facilitant que aquesta s'adeqüi a les 

necessitats de les persones joves així com avaluar el desplegament i implementació 

d'aquell seguit de propostes en matèria de salut plantejades des del CJB. 

 

5.1. Campanya «En Boles» per a la prevenció del VIH i altres ITS 

L'acció consistirà en el repartiment de packs de preservatius i lubricant tant entre entitats 

membre com entre joves a títol individual quan es repareixin en actes públics i oberts. També 

es preveu el manteniment i actualització constant d'un web que conté una biblioteca de 

recursos per a entitats i una agenda d'actualitat sobre sexualitat, ITS i salut reproductiva. 

 

5.2. Campanya #EnPetitesDosis 

Es preveu poder organitzar un acte públic i obert on es generi debat sobre la idea de consum 
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conscient front al punitivisme, així com en la difusió de continguts propis del CJB. Els nous 

recursos en matèria de drogues són: la nova guia "En petites dosis" o els còmics sobre consum 

responsable. 

 

5.3. Reedició i difusió de la guia «Addicció a les noves tecnologies i a les 

xarxes socials» 

Enguany es preveu la revisió de la guia sobre l'adicció a les TIC, una guia amb un gran èxit entre 

el col·lectiu de treballadors i treballadores juvenils i en làmbit educatiu. De la mateixa manera, 

també es tornarà a imprimir el material i a fer un eviament d'exemplars ja que actualment la 

guia està esgotada. 

 

5.4. Acció per la visibilitat de les persones que conviuen amb el VIH 

L'acció tindrà forma d'una activitat oberta al públic aprofitant l'efemèrida del Dia Internacional 

per la lluita contra el VIH/SIDA, i en ell es pretén fer visible que existeix el col·lectiu de joves 

seropositius i treballar contra el prejudici i la serofòbia. Tot i així, el discurs contra la serofòbia 

estarà present transversalment a totes les línies de Salut i es farà tasca de difusió i pedagogia 

durant tot el bienni al bloc En boles. 

 

5.5. Jornades sobre salut emocional i associativa 

L'acció tindrà el format d'una jornada formativa, un dissabte al matí, on les entitats faran dos 

microtallers per torns i després un taller global. Està dirigida a tota mena d'entitat juvenil de 

Barcelona, però amb principal atenció a les entitats d'educació en el lleure ja que es preten 

fomentar la detecció precoç de circumstàncies de salut mental i emocional entre les persones 

més joves. 

 

5.6. Difusió i distribució de recursos de salut 

Durant aquest bienni es farà la difusió de la guia sobre consum responsable de drogues 

#EnPetitesDosis, la difusió d'On tens el cap?", la reedició de la guia sobre Salut Emocional i la 

nova remesa de les guies "Les TIC i tu: una relació adictiva?". 
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6. FEMINISMES I LGBTI+ 

 

 

Per primer cop, els programes de Gènere i de LGBT del Consell de la Joventut de Barcelona 

convergeixen en un sol programa anomenat Feminismes i LGBTI+. Aquesta unió es deu a la 

consideració de que les violències que pateixen les persones que s'identifiquen com a dona i les 

que pateixen les persones que conviuen amb la diversitat afectivo-sexual i d'identitat de gènere 

tenen, tot i presentar necessitats específiques com a col·lectius, unes arrels comunes en el 

sistema sexista, cisgènere i heterocentrista i en les violències estructurals que des d'aquest 

sistema s'exerceixen. 

El programa de Feminismes i LGBTI+ recull les actuacions que les entitats juvenils consideren 

prioritàries desenvolupar en l'àmbit de la igualtat de gènere i els feminismes, la diversitat 

afectivo-sexual i la identitat i expressió de gènere, i les condicions d'asexualitat i intersexualitat. 

Així doncs, es fa referència a totes aquelles qüestions que tenen efectes envers el 

desenvolupament i la participació de les dones i del col·lectiu LGBTI+ a l'associacionisme juvenil 

i a la ciutat, la seva emancipació i la seva realització com a persones amb igualtat d'oportunitats. 

Aquestes línies d'actuació reivindiquen l'empoderament, la denúncia de les discriminacions i la 

lluita contra el sistema cisheterosexual i patriarcal sobre el qual aquestes violències es 

sustenten. 

En clau més propositiva, les línies del programa de Feminismes i LGBTI+ volen oferir eines i 

recursos a persones joves per empoderar-se, o revisar-se sí és el cas, i a entitats juvenils per a 

que treballin internament la igualtat. Alhora, es pretén es vetlla per aconseguir una millor tasca 

des de les administracions públiques en les polítiques d'inclusió social. Més concretament, es 

duran a terme accions de carrer per donar visibilitat i per denunciar agressions i feminicidis, 

l'edició de materials i recursos per conscienciar sobre la diversitat i els privilegis, o l'execució de 

formacions específiques en temàtica de feminismes i LGBTI+ dirigides a entitats juvenils, entre 

d'altres. 
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Objectius Generals  

 Treballar per eradicar les desigualtats socials per raó d'identitat i expressió de 

gènere i orientació afectivo-sexual, especialment, les violències masclistes i de 

gènere així com el sistema patriarcal en el que es sustenten. 

 Donar visibilitat a les entitats de dones i de persones LGBTI+ així com fer 

difusió i promoció de les seves reivindicacions. 

 Influir en la política municipal en temàtica de feminismes, LGBTI+ i igualtat de 

gènere facilitant que aquesta s'adeqüi a les necessitats de les persones joves així com 

avaluar el desplegament i implementació d'aquell seguit de propostes en matèria de 

feminismes, LGBTI+ i igualtat de gènere plantejades des del CJB. 

 Promoure la perspectiva de gènere i d'inclusivitat amb les persones LGBTI+ 

entre les entitats i associacions juvenils i procurar la seva implementació a les 

estratègies i plans de treball. 

 Oferir eines i recursos i a les entitats juvenils en matèria de diversitat LGBTI 

així com de feminismes per fomentar el debat i per donar resposta a necessitats 

específiques. 

 

6.1. Formació en perspectiva de Gènere per a entitats 

L'acció consisteix en una formació de 12 hores sobre perspectiva de gènere a càrrec de la 

cooperativa Candela, on les entitats joves aprenen a aplicar l'equitat de gènere des d'una 

perspectiva feminista tant en les seves jerarquíes estructurals com ara en l'àmbit social, 

simbòlic i de convivència. A la formació es preveuen també les violències tant directes com 

indirectes, i es complementa amb una ajuda de 100 euros per tal de dur a terme un projecte 

de canvi intern a l'entitat. 

 

6.2. "Parlem de..." 

L'acció consisteix en una xerrada o taula rodona per parlar sobre algun tema d'actualitat que 

generi discurs sobre els feminismes i la igualtat de gènere entre les persones joves. La proposta 

de tema per al 2018 és el feminisme essencialista (o TERF) contra el transfeminisme. 

 

6.3. Campanya en xarxes sobre llenguatge inclusiu 

Es tracta d'una campanya viral a les xarxes ques es fonamentarà en la dfusió d'un conjunt 

d'imatges on, tipogràficament i amb un disseny atractiu, s'expliqui com fer servir un llenguatge 

inclusiu en qüestió de gènere i d'igualtat LGBTI+. Es buca que les imatges tinguin un 

componen humorístic per garantir la seva difusió. 

 

6.4. Foment de la deconstrucció de les masculinitats tòxiques 

L'acció consistirà en l'elaboració d'un recurs físic, probablement un tríptic, amb contingut sobre 

la masculinitat hegemònica i com treballar per tenir actituts menys invasives i masclistes. Es 

tracta d'un recurs pensat per a homes amb l'objectiu de que iniciïn un treball de deconstrucció 

de la seva masculinitat. 
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6.5. Col·laboracions amb la Plataforma Unitària contra les Violències de 

Gènere 

L'acció consisteix en la dinamització d'una manifestació a la plaça Sant Jaume i d'un minut de 

silenci per simbolizar el rebuig als feminicidis. Es durà a terme el tercer dilluns d'octubre 

juntament amb les entiats membres de la Plataforma Unitària contra les Violències de Gènere. 

 

6.6. Acció per la visibilitat de la dona jove i treballadora 

Revisió, reedició i distribució de la guia "Dona jove i treballadora". Una guia esgotada que té 

molta demanda per part dels Punts d'Informació Juvenil i les entitats juvenils. El grup de treball 

de feminismes revisarà la guia i proposarà un conjunt de canvis i modificacions per actualitzar 

del contingut. 

 

6.7. Acció per la visibilitat de la dona jove i migrada 

Realització d'una activitat en el marc del #BarcelonaCiutatDiversa organitzat pel CMIB a través 

del grup de treball de feminismes per poder garantir la presència de les persones joves en 

aquesta trobada de ciutat i aportar la perspectiva feminista. 

 

6.8. Campanya pels referents femenins i millora de la presència 

femenina a l'educació 

L'acció consisteix en una campanya a xarxes on, mitjançant ilustracions, es farà difusió i 

pedagogia sobre diferents personatges històrics i actuals que s'identifiquin com a dones i siguin 

referents en diferents àmbits com per exemple: en l'àmbit cultural o en el científic. Es tindrà 

especial cura en escollir dones travessades per altres eixos de diversitat com ara les arrels 

culturals, la diversitat funcional o la transexualitat. 

 

6.9. Difusió de recursos de gènere del CJB 

L'acció consisteix en la difusió i enviament dels recursos relatius a les temàtiques de gènere i 

feminismes que s'elaborin des del CJB i des de les les entitats membres però també d'altres 

entitats que treballin amb joves i a les mateixes persones joves a títol individual. 

 

6.10. Bloc i banc de recursos Re-generem-nos 

L'acció consisteix en el manteniment i la contínua actualització de continguts d'un blog sobre 

feminismes i joventut. L'espai web ha de servir com a banc de recursos, com a blog de consulta 

sobre qüestions bàsiques, com agenda cultural i d'activitats relacionades amb les dones. A més 

a més, el bloc ofereix un espai per la lliure expressió de persones joves que s'identifiquin com a 

dones de la ciutat de Barcelona. 

 

6.11. Formació en perspectiva LGBTI+ per a entitats 

L'acció consisteix en una formació de 15 hores per a entitats juvenils en que les entitats  

aprenguin a aplicar treballar des de l'òptica de la igualtat en matèria LGBTI+ i a com fer sentir 
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a les persones del col·lectiu més acollides, compreses i empoderades. A la formació es 

preveuen també les violències directes i indirectes i una de les sessions es centra 

específicament en l'abordatge de casos de violència, la seva prevenció i el protocol a seguir si 

se'n donen.. 

 

6.12. "Ni pilotes ni princesses" 

 

Aquesta acció es durà a terme mitjançant la redacció i publicació d'una guia que complementi 

les ja existents "Jo no vull ser princessa" i "Jo no vull ser pilota d'or", ja que entenem que és 

necessari fer visible les entitats no binàries. La guia està dirigida a joves a títol individual per tal 

de que coneguin les identitats no binàries o fluides, les identitats alternatives o els principis més 

bàsics de la teoria Queer, fomentant el respecte i la inclusivitat. 

 

6.13. Setmana de la Diversitat Afectivo-sexual i d'Identitat i Expressió 

de Gènere 

Aquesta acció consistirà en una setmana de programació diària sobre la diversitat afectivo-

sexual i de gènere, tot incloent una nit de concert amb bandes locals que representin la 

diversitat a el sector musical. Cada any s'escollirà un tema vehicular de la setmana, i es faràn 

actes de diferents formats i a diferents emplaçaments de la ciutat, a més de col·laborar amb 

l'acte descentralitzat organitzat des de l'Ajuntament. Els actes són oberts a totes les persones 

joves de la ciutat i pretenen fomentar el debat i el coneixement de noves realitats. 

 

6.14. Acció per la Visibilitat Lèsbica 

Consistirà en un acte públic i de carrer, tot cridant l'atenció de les persones vianants, on les 

entitats LGBTI+ del CJB així com joves que s'identifiquin com a lesbianes puguin fer pedagogia 

i donar visibilitat a la seva identitat. 

 

6.15. Acció per la Visibilitat Trans* 

Consistirà en la projecció pública d'un documental o pel·lícula sobre temàtica trans* i un debat 

al respecte. 

 

6.16. Acció per la Visibilitat Bi 

Consistirà en un acte públic i de carrer, tot cridant l'atenció de les persones vianants, on les 

entitats LGBTI+ del CJB així com joves que s'identifiquin com a bisexuals puguin fer pedagogia 

i donar visibilitat a la seva identitat. 

 

6.17. Campanya sobre llenguatge inclusiu 

L'acció consisteix en imatges difoses en una campanya en xarxes on, tipogràficament i amb un 

disseny atractiu, s'expliqui com fer servir un llenguatge inclusiu en qüestió de gènere i d'igualtat 

LGBTI+. 
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6.18. Dia de la Diversitat 

L'acció consistirà en la realització d'una jornada educativa sobre diversitat a l'Espai Jove la 

Fontana del barri de Gràcia per a infants i joves. Es fa en col·laboració amb l'Ajuntament i es 

consensua la programació d'activitats des de les nostres entitats membres sobre diversitat 

funcional i LGBTI+. 

 

6.19. Cicle de xerrades sobre temes d'actualitat amb perspectiva 

LGBTI+ 

L'acció consisteix en donar suport a la Comissió Unitària 28 de juny, així com en l'elaboració 

d'una campanya de reivindicació del perfil combatiu de l'Alliberament LGBTI+. 

 

6.20. Difusió de recursos LGBTI+ del CJB 

L'acció consisteix en la difusió i enviament dels recursos relatius a la temàtica LGBTI+ que 

elabori el CJB entre les seves entitats membres però també a altres entitats que treballin amb 

joves i a les mateixes persones joves a títol individual. 

 

6.21. Bloc i banc de recursos Voreres de colors 

L'acció consisteix en el manteniment i la contínua actualització de continguts d'un blog sobre 

feminismes i joventut. L'espai web ha de servir com a banc de recursos, com a blog de consulta 

sobre qüestions bàsiques, com agenda cultural i d'activitats relacionades amb les dones.A més a 

més, el bloc ofereix un espai per la lliure expressió de persones joves LGBTI+ de la ciutat de 

Barcelona 
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7. SOSTENIBILITAT 

 

 

Al Consell de la Joventut de Barcelona tenim un compromís amb la promoció i el foment d'uns 

hàbits de vida responsables amb el medi ambient tant entre les persones joves a títol individual 

com al sí de les entitats membres, ja que creiem que només des del canvi cultural i la pedagogia 

des de la infància s'assolirà una societat més sostenible. Així doncs, el programa de Sostenibilitat 

del CJB està conformat per tres eixos: les pràctiques ecològiques, l'economia circular i 

col·laborativa, i les relacions socials i l'associacionisme. Tres eixos transversals a les nostres 

accions com ara el foment de la bicicleta i la mobilitat sostenible, la reducció de la petjada de les 

activitats del consell o el foment d'espais compartits. 

 

Objectius Generals  

 Promoure la mobilitat sostenible i un urbanisme racional fet a escala humana així 

com fer incidència amb una perspectiva jove sobre les mesures que prenguin les 

institucions en aquest àmbit. 

 Promoure les pràctiques sostenibles i la responsabilitat amb el medi ambient 

per part de les entitats juvenils de Barcelona així com donar suport a les mesures que 

prenguin en aquest àmbit. 

 Incentivar noves iniciatives en temàtica de sostenibilitat i promoure accions 

innovadores i noves propostes fetes des del jovent en aquest àmbit. 

 

7.1. Foment de la mobilitat sostenible i campanya per un urbanisme a 

escala humana i racionalitzat 

Aquesta acció consistirà en fer una activitat presencial a la innauguració d'alguna superilla, 

sempre amb una perspectiva jove i des del grup de treball de Sostenibilitat. A més, es planteja 

fer un mapa de distàncies caminant entre punts estratègics de Barcelona, tot imitant el de 

metro però especificant el nombre de minuts que es camina entre "parades". 
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7.2. "S.O.S. Campaments" 

L'acció consisteix en una jornada de formacions sobre pràctiques sostenibles i reducció de la 

petjada ecològica dels campaments i colònies d'estiu, dirigida a entitats d'educació en el lleure 

per part d'entitats que tractin activament la sostenibilitat. 

 

7.3. Foment dels productes de temporada i els horts urbans per una 

alimentació de proximitat i responsable. 

Aquesta acció consistirà en el manteniment d'un petit hort a l'Espai Jove la Fontana de la mà del 

grup de treball de Sostenibilitat, fent difusió en xarxes de la seva evolució amb un mateix 

hashtag, així com l'elaboració d'un recurs o material físic encara per definir. Les possibles 

temàtiques d'aquest material podries ser una guia de plantació i manteniment o bé un calendari 

de plantació, collita i aliments de temporada. 

 

7.4. "Espais laboratori" 

L'acció consisteix en una mostra de recursos sostenibles i en exemples pràctics de com es pot 

ser més sostenible a les entitats, així com en la posada en pràctica de projectes pilot sobre 

sostenibilitat per part de l'equip tècnic de l'Espai Jove la Fontana i del Secretariat del CJB. De la 

mateixa manera, el CJB serà entitat "laboratori" de la implementació del programa "Fem pinya 

contra el canvi climàtic" mitjançant l'avaluació de la sostenibilitat de les activitats programades 

amb el barem "2/3" del Pla Clima i aplicant-hi les seves recomanacions.Un cop implementat es 

farà promoció d'aquestes pràctiques a les xarxes per a que altres equipaments i entitats s'hi 

animin. Es farà retorn al grup motor de la guia dels resultats, així com suggerències de millora. 

 

7.5. Amics de la bicicleta 

Aquesta acció consisteix en aconseguir el segell d'edifici Amic de la bicicleta per l'Espai Jove la 

Fontana, i fer accions en torn a la sostenibilitat i incidència d'aquest mètode de transport. Es 

durà a terme la instal·lació d'un punt de reparació de bicicletes públic, així com el repartiment 

dels mapes i materials proporcionats per la regidoria de mobilitat, i amb activitats i formacions 

internes com ara un taller de reparació de bicicletes. 

 

7.6. Jornades per la sostenibilitat 

Jornades sobre sostenibilitat en la que es donarà a conèixer el triangle de la sostenibilitat 

mitjançant activitats pràctiques i pedagògiques a l'Espai Jove la Fontana al llarg de tot un dia: 

formacions al matí, un dinar amb menjar d'aprofitament al migdia, i activitats pràctiques a la 

tarda, possiblement fent-la coincidir amb alguna de les jornades en que es peatonalitza el 

carrer Gran de Gràcia. 
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8. EDUCACIÓ 

 

 

El programa d'Educació del Consell de la Joventut de Barcelona que es desenvoluparà durant els 

anys 2018 i 2019 engloba un total de 14 línies. Aquestes línies actuen en dos àmbits principals: 

el de l'educació formal i el de l’associacionisme educatiu. Les diferents actuacions han estat 

planificades i seran executades des de dos Grups de Treball composats per les entitats 

membres del CJB pertinents a cada àmbit: el Grup de treball d'Estudiantils, a on participen les 

entitats i sindicats que provenen del món estudiantil; i el Grup de Treball d’Associacionismes 

Educatiu, a on hi participen les diferents federacions d'esplais i caus de la ciutat. Tot i aquesta 

diferenciació entre els àmbits d'actuació, en part motivada per la tipologia d'entitats que formen 

part del CJB, el cert és que la proposta es construeix amb caràcter global i fa una aposta clara 

per la cohesió dels agents educatius sigui quin sigui l'àmbit educatiu a què enfoquen les seves 

principals accions. Un exemple d'això és el projecte "8.1.Visc, Convisc... Participo!" o bé el "8.6. 

Formació per a representants de l'alumnat", a on la col·laboració entre els dos Grups de Treball 

contribuirà a assolir alguns dels objectius comuns que es defineixen en aquest programa. 

D'aquest programa 2018-2019 es destaca la continuïtat de moltes línies que ja conformaven 

programes d'Educació d'anys anteriors, en tant que moltes de les accions que s'hi desenvolupen 

requereixen d'un seguiment i d'una actualització regular. Són exemples d'això les línies “8.4. 

Sortimdelaula.cat" i "8.10. Elaboració d'un informe sobre l'estat dels locals de les entitats 

educatives", ja que el foment de la participació juvenil o l'enfortiment de les entitats 

d'associacionisme associatiu de base són reptes que requereixen d'un procés constant. De totes 

maneres, cal destacar l'evolució d'aquestes línies en comparació amb anys anteriors, ja que 

s'implementen les propostes de millora extretes de les avaluacions realitzades en el programa 

d'Educació anterior. 

Finalment, cal esmenar els projectes nous que s'hi desenvoluparan. Aquests apareixen a partir 

de necessitats i interessos detectats als Grups de Treball i, també, a través de les avaluacions 

realitzades en projectes del programa d'Educació anterior. Un clar exemple d'això és la línia 

“8.2. Creació del projecte Visc, Convisc... Participo! dirigit a 1r Cicle d'ESO", ja que tant des del 

Grup de Treball d'Estudiantils i d’Associacionismes Educatiu, com en les avaluacions realitzades 

amb la borsa de persones dinamitzadores que desenvolupen el projecte, es coincideix en la 

importància de treballar la participació des de l'inici de la joventut.  

En conclusió, el programa d'Educació del CJB parteix d'una mirada global, tot promovent la 

participació juvenil en les dues dimensions de l'educació - la formal i la no formal - i, d'altra 
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banda, donant resposta a les necessitats i interessos de les entitats que treballen des de i per a 

la participació juvenil educativa. 

 

Objectius Generals  

 

 Fomentar la participació juvenil en associacions educatives, estudiantils i en el 

marc dels centres educatius. 

 Prevenció i intervenció en casos de violència en el marc dels centres educatius.  

 Fomentar la participació juvenil en espais institucionals 

 Afavorir el reconeixement de l'associacionisme juvenil, especialment 

l'associacionisme educatiu. 

 Enfortir les entitats base d'associacionisme educatiu. 

 

8.1. Visc, Convisc... Participo! 

El desenvolupament del projecte és cíclic tenint en compte que se cenyeix al calendari escolar, 

per tant, el desenvolupament d'aquesta edició del VCP pertany al curs 2017-2018. 

La promoció de l'associacionisme juvenil entre l'estudiantat es realitzarà mitjançant 3 o 4 

sessions ja dissenyades i que s'emmarcaran en horari lectiu dins dels centres educatius. 

Aquestes sessions estàn dissenyades per tal de tractar les diferents mecanismes de la 

participació: la cooperació entre persones, tècniques d'organització, els espais de participació 

dins del centre i les seves estructures, el teixit associatiu del barri i, per últim, els processos de 

transformació. Aquestes sessions les realitzen persones joves associades a entitats 

d'associacionisme educatiu i juvenil, com ara els esplais i caus, entitats del món estudiantil i 

entitats territorials. 

A l'hora de planificar el projecte s'han de tenir en compte les diferents gestions logístiques: 

CONTACTE AMB ELS CENTRES:  

A finals del curs anterior es contactarà a tots els centres educatius que han participat de 

l'anterior edició del projecte per garantir la seva participació de nou. També es contactarà als 

centres que hagin participat en algun moment en el projecte, encara que no hagi estat l'edició 

anterior, per tal de fomentar la seva participació novament. I, per una altra banda, s'enviarà un 

correu explicatiu a tots els centres de la ciutat per tal de donar a conèixer el projecte. Es 

posarà especial èmfasi en contactar aquells centres educatius que hagin participat d'algun altre 

projecte del CJB en darrers cursos, com ara la Formació de Representants de l'alumnat, o bé, 

aquells centres que per una raó o altra hagin tingut  o tinguin algun contacte específic amb el 

CJB. 

A principis de setembre s'obriran les inscripcions per tal que els centres puguin anar 

enregistrant les dates. En aquest moment també es recopilaràn les informacions necessaries 

per tal de poder adaptar les sessions a l'alumnat, el centre i el context en concret. Els centres 

també podràn decidir en aquets moment si volen realitzar 3 o 4 sessions. Cal tenir en compte 

que els centres podran realitzar la seva inscripció en qualsevol moment del curs, però es 

prioritzarà que es realitzi a principis de curs per tal de facilitar la seva programació anual. 

Durant tot aquest procés, també s'oferiran reunions als centres que ho sol·licitin. 

Un cop finalitzin les sessions en un centre, el professorat i l'alumnat haurà de respondre un 

formulari de valoració que es tramitarà a través del web sortimdelaula.cat. 

BORSA DE DINAMITZACIÓ: 

A finals del curs anterior s'enviaràn les informacions del projecte a les diferents entitats que 
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participen del VCP per tal de fer difusió d'explicar que les persones d'aquestes entitats poden 

ser dinamitzadores. Es crearan dues borses: la borsa de dinamització d'educatives i territori, 

conformada amb persones provinents d'esplais i caus i entitats territorials; i la borsa de 

dinamització d'estudiantils, conformada amb persones promvinents d'entitats del món 

estudiantil.  

A principis de setembre s'obriran les inscripcions de les dues borses i, durant aquell mateix 

més, es realitzarà una formació de preparació per cada borsa. En aquesta sessió s'explicaran els 

continguts en detall i les metodologies a seguir. També s'explicarà la manera en com es 

gestionarà el projecte i les qüestions més logístiques del dia a dia. 

Al llarg del curs la tècnica del CJB que coordina el projecte anirà fent les assignacions de les 

sessions entre les persones de les borses de formació.  

Un cop acabin les sessions les persones dinamitzadores hauran d'emplenar un formulari de 

valoració  

A finals de curs, es convocarà a les persones dinamitzadores a una avaluació conjunta a on es 

revisaran els continguts de les sessions i la gestió de la logística per tal d'aplicar millores de cara 

a properes edicions. 

La "Guia per a l'equip de dinamització" detalla les questions logístiques del dia a dia així com el 

contracte verbal que s'estableix entre el CJB i les persones de la borsa. 

LES SESSIONS: 

Tal i com s'ha explicat abans, els centres decideixen realitzar 3 o 4 sessions. Una parella de 

persones dinamitzadores de la borsa d'educatives i territori desenvolupen totes les sessions 

d'una mateixa línia. Únicament durant la segona sessió, en que es tracten temes de participació 

estudiantil, s'incorporarà la persona de la borsa d'estudiantils a la parella.  

Els continguts de les sessions es revisen a finals de cada curs i durant el mes de juliol es prepara 

tot allò necessari per afegir les modificacions. Els continguts finals es troben al "Programa de 

sessions", també penjat al web. 

Per últim, i per tal de promoure la col·laboració entre projectes enfocats a promoure la 

participació juvenil, es contactaran a aquells agents que realitzen projectes similars i que des 

del CJB ja es té coneixement. A partir d'aquí, i si s'escau, des del CJB es proposaran reunions 

amb l'objectiu de veure si es pot trobar un encaix entre projectes. Cal tenir en compte que 

part d'aquesta detecció es va fer durant l'edició anterior, així que aquest curs es cercaran les 

metodologies necessaries per tal de desenvolupar diferents projectes pilot. El projecte pilot 

que ja es planifica que es durà a terme serà amb la FAPAC (Federació d'Associacions de Mares 

i Pares d'Alumnes de Catalunya).  

 

 

8.2. Creació del projecte Visc, Convisc... Participo! dirigit a 1r Cicle 

d'ESO 

Aquesta acció s'executarà en tres fases: disseny, difusió i implementació d'una prova pilot. La 

primera d'elles consisteix en el disseny del VCP destinat a 1r cicle d'ESO, que a la seva vegada 

implica redissenyar el projecte VCP actual que va dirigit a 2n cicle d'ESO per tal de repartir els 

diferents continguts entre les dues etapes per tal d'aprofundir més en cada un dels contingutsi 

adaptar-los a lesnecessitats i interessos de cada cicle. 

FASE DE DISSENY: 

Per tal de dissenyar el projecte de 1r cicle i redissenyar el projecte de 2n cicle es compatrà 

amb la participació voluntària d'aquelles persones que formin part de les borses de 

dinamització del VCP o bé que hagin format part en el algun moment. Aquestes persones 

formaran part d'un Grup de Treball de VCP, coordinat per la Tècnica d'Educació del CJB i 

dirigit per un membre del Secretariat, que planetjarà les necessitats plantejades, els objectius a 

assolir, els continguts a treballar, les metodologies i els materials necessaris. Amb tot això, des 

del CJB es farà la redacció del projecte i es prepararan els materials que siguin necessaris. 
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FASE DE DIFUSIÓ: 

Des del CJB es proposarà a un centre educatiu de secundària la possibilitat de participar en la 

prova pilot. Per tal de fer aquesta cerca, el CJB tindrà en consideració els centres educatius 

que ja han participat del CJB anteriorment i farà la proposta a un d'ells. Això implicarà realitzar 

una reunió amb el centre per tal d'explicar la prova pilot i organitzar la implementació 

d'aquesta. 

FASE D'EXECUCIÓ: 

Es realitzarà una prova pilot dels dos projectes, el de 1r i el de 2n cicle d'ESO, en un mateix 

centre. D'aquesta manera es podrà avaluar la viabilitat d'aquest nou format. Les persones 

dinamitzadores que realitzaran la implementació seràn persones de la borsa de dinamització i 

que, en la mesura del possible, hagin participat del Grup de Treball del VCP. Aquestes 

persones hauran d'assistir a una reunió prèvia amb el CJB per tal de preparar les diferents 

sessions. 

Finalment, s'avaluaran els resultats aconseguits amb tots els agents implicats. 

 

8.3. Prevenció de violències en els instituts que realitzen el projecte 

Visc, Convisc... Participo! 

Per tal de dotar d'eines per prevenir o aturar violències entre l'alumnat durant les sessions del 

VCP als centres educatius, les persones de dinamització del VCP rebran una formació 

específica en que se'ls hi facilitaran diferents tècniques perquè les puguin aplicar. Aquesta 

formació s'inclourà dins de la formació que ja es realitza per tal d'explicar en què consisteixen 

les sessions i els detalls més logístics. Això implica que la formació passarà a tenir dues parts. 

Al tractar-se d'uns coneixements molt específics i d'un àmbit molt sensible, des del CJB es 

contactarà amb una entitat experta per tal que desenvolupin la formació específica de 

violències i, si s'escau, assessorin al CJB en la creació d'eines i materials per a la borsa de 

dinamització. 

Per tal de facilitar la detecció de violències i, a la vegada, fer-les visibles al centre per tal de 

conscienciar-lo de la necessitatde treballar en aquets camp, des del CJB es crearà un test sobre 

allò detectat que les persones dinamitzadores hauran de respondre i facilitar-ho al CJB. Des del 

CJB, al final de cada línia, s'enviarà al centre els resultats de la detecció realitzada. 

 

8.4. Sortimdelaula.cat 

Aquesta acció és de caire continuista, ja que es ve desenvolupant des d'anys anteriors i 

requereix d'una actualització regular que s'adapti a l'actualitat.  

De cara a vehicular les informacions del VCP, és un objectiu que ja està assolit però que es 

necessari mantenir per tal d'assegurar que les informacions estan actualitzades i són correctes. 

D'altra banda, a mesura que es fan millores en el projecte VCP s'han d'anar introduint canvis en 

les documentacions pertinents. 

Per una altra banda, també caldrà adaptar el web a les diferents activitats i accions relacionades 

amb el món estudiantil que s'organitzin des del CJB. Un exemple d'això serà la Campanya de 

Foment del Vot per a les Eleccions al Consell Escolar, la Formació per a Representants de 

l'Alumnat, la jornada "Fem FP", o d'altres que puguin sorgir. Aquestes activitats hauran de 

comptar amb el seu propi apartat i entrades, així que s'hauran d'anar creant a mesura que sigui 

necessari. 

L'espai de recursos per a l'organització del moviment estudiantil s'haurà d'anar ampliant per tal 

d'oferir més quantitat de recursos per a l'estudiantat. Aquests recursos es donaran a conèixer 

aprofitant les sessions del VCP i, també, a través de la Formació per a Representants de 

l'Alumnat. 

Les informacions respecte les mobilitzacions i reivindicacions funcionaran de la mateixa 
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manera, s'aniran fent les publicacions pertinents a mesura que sigui necessari. De totes 

maneres, en aquest cas es decidirà tot allò que es publica de manera consensuada amb les 

etnitats del Grup de Treball d'Estudiantils. 

 

 

8.5. Campanya de foment del vot a les eleccions al Consell Escolar 

La implementació d'aquesta acció serà acordada entre el CJB i el CEMB per tal de seguir una 

mateixa línia estratègica i arribar als màxims agents. La manera de traçar-la es farà mitjançant 

una coordinació que s'iniciarà durant el primer trimestre del 2018 a on s'establiran les accions a 

desenvolupar. A més a més, també es buscarà lacol·laboració d'altres agents com ara el 

Departament de Joventut, els Punts JIP, l'Institut Municipal d'Educació de Barcelona i el 

Consorci d'Educació, ja que poden ser agents clau a l'hora de dur a terme certes accions.  

Més enllà d'això, des del CJB es seguirà vetllant per informar a l'alumnat de les estructures i 

mecanismes de participació de les que disposa dins dels seus centres educatius. Tot això es 

vehicularà a través del Grup de Treball d'Estudiantils del CJB per tal que siguin les entitats 

delmón estudiantil les que tracin amb el CJB els continguts a transmetre. Això implicarà les 

seguents accions: 

- Actualització de la "Guia de recursos per a l'alumnat", que engloba recursos per a preparar la 

campanya a les eleccions del Consell Escolar. 

- Actualització de la "Guia de recursos pel professorat", que engloba recursos per a que facin 

un bon acompanyament a l'alumnat. 

- Actualització, si s'escau, i difusió de les fitxes de recursos sobre relacionats amb la participació 

a l'institut (funcionament d'una assemblea, funcionament d'una reunió del Consell Escolar, etc. 

- Recull dels resultats de la participació a les eleccions. 

A més a més, tot això anirà acompanyat d'una campanya comunicativa pel foment del vot a les 

eleccions que es fonamentarà en: el disseny i la difusió d'un cartell que s'enviarà en paper i en 

digital als centres educatius i la promoció i seguiment de la campanya a través del blog 

sortimdelaula.cat. De totes maneres, aquesta acció és continuista de les eleccions que van tenir 

lloc al 2016, ja que es va valorar positivament, però cal tenir en compte que pot ser susceptible 

de canvis en cas que així es decideixi un cop s'iniciïn les col·laboracions amb altres agents. 

 

8.6. Formació per a representants de l'alumnat 

Aquesta línia implementarà dues formacions dirigides a representants de l'alumnat. Aquetes 

seran organitzades a través del Grup de Treball d'Estudiantils i dinamitzades per persones 

membres de les entitats que hi participen. Es crearan comissions de treball a on participaran 

les persones que dinamitzaran les formacions per tal de dissenyar-les i concretar els continguts 

a treballar i les metodologies a implementar. La persona Tècnica d'Educació del CJB serà 

l'encarregada de preparar tots els materials i documentacions necessaries per les formacions. 

La primera formació es realitzarà al 2018 i tindrà com a objectiu facilitar eines de representació 

i de promoció de la participació estudiantil. Les principals persones a les que es convocarà serà 

a totes aquelles que van participar de la "Formació de representants de l'alumnat" l'any 2017, ja 

que en aquell moment  acabaven de ser constituits els Consells Escolars i va ser quan es va 

realitzar le primer acompanyament. De totes maneres, també es convidarà a totes aquelles 

persones representants que, tot i noi haver participat l'any passat, vulguin assistir.  

La segona formació es realitzarà un cop s'hagin constituit els Consells Escolars després de les 

eleccions del 2018, i tindrà lloc a principis de 2019. Aquesta formació anirà més enfocada a 

donar a conèixer les estructures i mecanismes dels Consells Escolars de centre, districte i 

ciutat i, a la vegada, a reflexionar sobre el rol de representants de l'alumnat per tal de começar 

a desenvolupar una bona tasca. A aquesta formació es tornarà a convidar a totes aquelles 
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persones que siguin representants de l'alumnat, però amb un emfàsi especial a aquelles que 

hagin estat escollides conselleres escolars. 

El personal docent acompanyant disposarà d'un espai per reflexionar sobre la participació de 

l'estudiantat i conèixer de quines maneres poden fomentar-la. En aquest cas, es proposarà al 

Grup de Treball d'Associacionisme Educatiu que entomi la dinamització d'aquest espai, tot 

proposant una coordinació amb el d'Estudiantils per plantejar els continguts a treballar. 

Per tal de dur-ho a terme, s'enviarà una invitació a tots els centres educatius de secundària de 

Barcelona i també es facilitarà la informació a través dels Consells Escolars de Districte. Tot 

aquest procés es realitzarà amb la col·laboració del Consell Escolar Municipal i el Comissionat 

d'Educació, Infància i Joventut de l'Ajuntament de Barcelona. Per últim, totes les informacions 

també es trobaràn al web sortimdelaula.cat, que serà el portar des d'on es vehicularan les 

inscripcions. 

 

8.7. Treballar la participació de l'estudiantat dels estudis de Formació 

Professional 

Aquesta acció s'implementarà a través d'una jornada anomenada "Fem FP" en la que 

participaran les entitats estudiantils i sindicals membres del CJB. També es convidarà a 

persones que actualment cursen estudis de Formació Professional i a personal docent a 

participar-hi. 

La jornada comptarà de dos moments. En primer lloc es realitzarà una taula rodona a on certes 

persones provinents del món de la FP però amb rols diferents (estudiants de 1r i 2n grau, 

estudiants membres d'entitats estudiantils i/o sindicals, professorat, direccions de centre, etc.) 

comentaran el model de la FP i la participació estudiantil que s'hi esdevé en un debat 

estructurat. En aquest debat també es convidarà a participar a la Fundació BCN Formació 

Professional, ja que esdevé un agent primordial a l'hora de tractar els temes que es plantejaran. 

Els temes plantejats en aquesta taula rodona aniran relacionats amb la segona part de la 

jornada. En segon lloc, es realitzaran dos tallers simultanis: un enfocat a repensar el model de la 

FP i l'altre enfocat a plentejar de quina manera es pot promoure la participació estudiantil.  

Per tal de fer la convocatòria a aquesta jornada s'ha treballat anteriorment, mitjançant els 

Grups de Treball d'Estudiantils i Emanipació, la participació de les entitats membre del CJB. 

D'altra banda, i de cara al 2018, s'enviarà una carta als centres educatius de FP tot convidant-

los a la jornada. Aquesta carta rebrà el suport del Comissionat d'Educació, Infància i Joventut i 

s'enviarà conjuntament mab un cartell que es difondrà, també, via xarxes socials. 

La difusió d'aquesta jornada i les seves inscripcions es vehicularan a través del web 

sortimdelaula.cat. 

 

8.8. Coordinació i accions entorn el reconeixement, finançament i espais 

de les entitats educatives 

D'aquesta acció únicament resta realitzar els darrers passos per finalitzar-la, ja que la feina que 

comporta la línia ha estat realitzada durant els anys anteriors. Per tant, el que es desenvoluparà 

durant el 2018 serà una trobada entre el Grup de Treball d'Associaiocnisme Educatiu i el 

Comissionat d'Educació, Infància i Joventut per tal de validar tots els continguts que hi figuren i 

concretar la data de la seva aprovació. 

El CJB serà l'encarregat de coordinar que es trobi una data de trobada entre les entitats i 

l'Ajuntament. 

 

 



42 

 

8.9. Col·laboració en el suport econòmic a les entitats educatives de 

base que es troben en situació de vulnerabilitat econòmica 

En tractar-se d'una subvenció són les pròpies entitats les que han de presentar-se a ella i 

tramitar totes les documentacions que s'hi deriven. De totes maneres, seguirà sent el CJB qui 

recopili totes les necessitats i informacions necessaries de totes les entitats base que es 

presentin a la subvenció per tal de realitzar el repartiment econòmic pertinent. Aquest 

repartiment econòmic es basarà en els criteris de repartiment acordats previament pel Grup 

de Treball d'Associaiconisme Educatiu on hi participen totes les federacions que es presenten a 

la subvenció. Aquest acord es va realitzar durant el mes de desembre del 2017, moment en 

que el CJB també va treballar per tal de trobar la manera d'encaixar els criteris de la subvenció 

amb els criteris acordats per les entitats. De cara al gener, el CJB iniciarà la detecció de 

necessitats que es realitarà a través d'una enquesta que crearà el mateix CJB. Aquesta enquesta 

es farà arribar a totes les federacions per tal que aquestes les facilitin a les seves entitats base. 

Un cop s'hagin recopilat les dades, el CJB farà el repartiment en base als criteris acordats. A 

partir d'aquí, seran les pròpies entitats les que hagin de tramitar totes les documentacions 

necessaries per tal de rebre i justificar la subvenció.  

Més enllà d'aquesta feina més logística, des del CJB i conjuntament amb el Grup de Treball 

d'Associacionisme Educatiu es seguirà treballant de cara a propers anys per tal de millorar els 

mèstodes de finançament actuals. 

Cal tenir en compte que des de finals del desembre del 2017 l'Ajuntament es troba treballant 

per veure si hi ha una possible solució als problemes de justificació que presenta  la subvenció. 

Des del CJB es farà seguiment i es mantindrà com interlocutor entre l'Ajuntament i les 

federacions. 

 

8.10. Elaboració d'un informe sobre l'estat dels locals de les entitats 

educatives 

Per tal de dur a terme aquesta l'informe es realitzarà una diagnòsi de la situació dels locals en 

que es torben les entitats base d'associacionisme educatiu actualment. Aquest informe es 

facilitarà a través del Grup de Treball d'Associacionisme Educatiu, ja que seran les federacions 

les encarregades de que les seves entitats base responguin. Amb aquestes dades, des del CJB 

s'elavorarà un document per tal de tenir una mirada general, però també concreta, de l'estat 

dels locals. Aquest informe també permetrà detectar quines són les entitats que es troben en 

una situació d'urgència per tal que, amb la col·laboració del Departament de Joventut de 

l'Ajuntament, es pugui cercar una solució de manera ràpida. 

Més enllà de l'informe, també es treballarà per tal que els casos d'entitats que es queden sense 

local, i que vagin sorgint al llarg del temps, es puguin detectar de manera immediata per tal que 

les solucions arribin cada vegada més ràpid. Per fer-ho, es demanarà a les federacions que de 

manera periòdica informin de l'estat dels locals de les entitats base al Grup de Treball 

d'Associacionisme Educatiu. 

 

8.11. Dia del cau i l'esplai. 

Les accions que es desenvolupen en aquesta línia són vàries i recauen en diferents agents. Des 

del Grup de Treball d'Associacionisme es pendran totes les decisions de caire organitzatiu i des 

del CJB es desenvoluparan les tasques logístiques: es farà arribar un formulari d'inscripció als 

esplais i caus, es contactarà a les plataformes territorials de la ciutat, es posarà en contacte als 

esplais i caus d'un mateix territori per tal que s'organitzin de forma conjunta i es farà la 

interlocució amb l'Ajuntment per tal de facilitar els permissos que es requereixin. Des del CJB 

també s'actualitzaran les dades del web esplaisicaus.cat i s'informarà de les activitats que s'hi 
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esdevinguin a través del web. 

Posteriorment, es farà una avaluació amb el GT d'Associacionisme Edicatiu i els resultats es 

tindràn en compte per tal de seguir millorant de cara a futures edicions. 

 

8.12. Millora de la comunicació entre el CJB i les entitats de base de les 

Federacions 

Per donar resposta a les necessitats de les entitats educatives i promoure que aquestes 

coneguin les eines que són al seu abast es proposa visitar les entitats educatives i les persones 

que en formen part per a informar-les dels recursos que el CJB posa a la seva disposició. Els 

espais de trobada també es podran aprofitar per a conèixer necessitats concretes que no 

s'hagin tingut en compte. Es preveu que en aquestes visites s'expliqui què és el CJB i els 

recursos que promou entre l'associacionisme juvenil fent especial èmfasi en el CRAJ. Les visites 

es programaran en funció dels calendaris de cada una de les entitats base. De manera 

prioritaria es visitaran aquelles entitats que no es van poder visitar al llarg del 2016-2017. 

 

8.13. Projecte Baobab 

Aquesta línia es gestionarà a través de la Taula de Coordinació del proejcte Baobab, impulsada 

pel CJB, a on i conflueixen els agents que formen part del projecte: l'IMEB i les federacions 

d'associacionisme educatiu. Aquesta Taula tindrà la seva primera trobada al gener del 2018 i 

serà en aquest moment en que s'establirà la manera en que els diferents agents es volen 

coordinar entre ells. A partir d'aquí el CJB realitzarà el seguiment dels acords presos i 

desenvoluparà activament aquelles tasques que li siguin atrogandes. 

D'altra banda, i per tal d'assegurar que el projecte es desenvolupa en base als valors de 

l'associacionisme educatiu, el CJB també es posarà a la disposició de l'IMEB per tal de fer 

aquelles assessoraments que siguin necessaris. També es demanarà una reunió amb el 

Comissionat d'Educació, Infància i Joventut per treballar al voltant d'això. 

 

8.14. Mapa d'educació comunitària 

Aquesta acció implica que el CJB esdevingui interlocutor i difusor de les informacions pròpies 

del Mapa d'Educació Comunitària i que fomenti que les diferents entitats membres del CJB hi 

participin. Per tant, el CJB anirà facilitant totes aquelles informacions que des del Grup ICE es 

demanin. D'altra banda, també participarà dels focus group que organitzi el Grup ICE per tal 

d'assegurar que es té en compte la perspectiva de l'associacionisme educatiu a l'hora de fer el 

mapeig i, a més a més, promourà que les entitats membres el CJB també hi participin. Per 

últim, el CJB també participarà de la presentació de l'Informe i d'una taula de debat en relació a 

l'Educació Comunitària. 
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9. PROMOCIÓ A LA PARTICIPACIÓ INFANTIL 

 

 

Aquest és un programa que s’inicia per primera vegada amb l'objectiu de contribuir a la 

promoció de la participació infantil. La implementació d'un programa destinat a la infància dut a 

terme pel Consell de la Joventut de Barcelona es deu a la llarga trajectòria i experiència que té 

el CJB en qüestions de participació amb perspectiva de ciutat. La raó de l'existència d'aquest 

programa resideix en la creença que a participar s'aprèn participant i que, per tant, són 

aprenentatges i conceptes que s'han d'anar adquirint des de la infància. A més a més, amb 

aquest programa també es pretén trencar amb la visió de que la infància és únicament una etapa 

de procés cap a l'edat adulta, ja que la visió de l'infant que reivindica aquest programa parteix de 

la idea que l'infant és un subjecte del present, amb inquietuds, necessitats i interessos que han 

de tenir veu pròpia. Per tant, aquest 2018 i 2019 el CJB entoma el repte de promoure la 

participació des de la infància per tal d'aconseguir una societat més justa a on s'escoltin totes les 

veus. 

El programa entoma la promoció de la participació infantil des de diferents nivells. En aquest 

sentit, cal destacar la línia "9.1. Implementació d'una prova pilot del projecte de contribució a la 

participació infantil als centres educatius", que es tracta d'una adaptació del projecte Visc, 

Convisc... Participo! a la infància. Així doncs, entre aquest projecte i la nova implementació del 

VCP que es realitzarà a 1r cicle d'ESO (explicat al programa d'Educació), s'assolirà la promoció 

de la participació a totes les edats. En un altre nivell, també cal destacar la línia "Explorar noves 

vies de promoció a la participació infantil a nivell municipal", ja que es desenvolupa en un altre 

nivell i amb una visió de ciutat i municipalitat. Per últim, també s'entomen dues línies dirigides a 

les entitats d'associacionisme educatiu, les quals ja parteixen d'una mirada que situa l'infant al 

centre, per tal de facilitar-los-hi eines per seguir millorant en la seva tasca i que esdevinguin 

referents de la participació infantil. 

 

Objectius Generals  

 Contribuir a la promoció de la participació infantil tot facilitant eines i espais als 

infants.  

 Promoure la inclusió de persones amb diversitat funcional als esplais i caus. 
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9.1. Implementació d'una prova pilot del projecte de contribució a la 

participació infantil als centres educatius 

La implementació d'aquesta acció consisteix en realitzar una prova pilot del "Projecte de 

contribució a la participació infantil" en un centre educatiu de Primària de la ciutat de 

Barcelona. El centre al que se li faci la proposta serà algun amb el qual el CJB ja hagi tingut una 

relació prèvia, ja sigui pel projecte Visc, Convisc... Participo! o per alguna altra col·laboració.  

Un cop s'hagi escollit el centre, es farà una crida al la borsa de dinamització d'educatives del 

VCP i al Grup de Treball d'Associacionisme Educatiu per tal de trobar un equip de dinamització 

que provingui del món del cau i l'esplai, que hagi treballat prèviament amb edats d'entre 7 i 12 

anys i que, a més a més, tingui un perfil relacionat amb la promoció a la participació infantil. 

Quan l'equip de dinamització estigui constituït, des del CJB es farà una formació a l'equip de 

dinamització per tal d'explicar-los-hi de quina manera realitzar la implementació.  

D'altra banda, i tenint en compte que el resultat del projecte pot suposar una proposta de 

canvi de l'entorn proper del centre per part dels infants, des del CJB es contactaràn a tots els 

agents que puguin estar implicats i es emanarà la complicitat de les institucions prèviament al 

projecte. 

Finalment, es realitzarà la implementació del projecte i es realitzarà una avaluació per tal 

d'analitzar els resultats del projecte. 

 

9.2. Promoció de la inclusió d'infants i joves amb diversitat funcional als 

caus i esplais 

La manera en com es facilitaran eines perquè els esplais i caus esdevniguin espais més inclusius 

serà mitjançant una guia que faciliti idees i activitats per adaptar-se a les diversitats funcionals 

que hi puguin haver.  

Per tal de desenvolupar els continguts d'aquesta guia, es crearà una comissió de treball 

específica a on es convidarà a persones del Grup de Treball d'Associacionisme Educatiu i a 

persones expertes en diversitat fucional (ja siguin entitats concretes com persones amb 

experiència que provinguin d'entitats membre del CJB) a participar-hi. Es partirà de la guia ja 

existent "Trenquem barreres" i s'adaptarà al món del cau i l'esplai. 

Finalment, es farà difusió de l'existència d'aquesta guia entre els esplais i caus. 

 

9.3. Explorar noves vies de promoció a la participació infantil a nivell 

municipal 

Aquesta línia encara no té un acció determinada, ja que es tracta de fer una exploració per tal 

de veure de quina manera es pot construir un espai o una metodologia de participació infantil a 

nivell de ciutat i que, a la vegada, parteixi de la idea de territorialitzar la participació i fer-la més 

pròxima a la realitat dels infants. 

Per tal de començar aquesta exploració, les persones del Secretariat i de l'Equip Tècnic del CJB 

encarregades de desenvolupar  aquesta línia participaran d'una formació relacionada amb la 

participació infantil. A aquesta formació també hi assistirà el Departament de Promoció a la 

Infància de l'Ajuntament de Barcelona i, d'aquesta manera, es podrà partir d'una mateixa base 

per tal d'establir una acció a desenvolupar de manera conjunta. 

 

9.4. Promoció d'espais de participació infantil en els esplais i caus 

L'acció que es deriva d'aquesta línia és un taller per tal que les persones dels equips de 

monitores i caps dels esplais i caus de la ciutat puguin reflexionar sobre la importància de la 
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participació infantil i obtenir eines per promoure-la a les seves pròpies entitats. La idea de la 

qual es parteix és que les persones que assisteixin a aquest taller puguin esdevenir agents 

multiplicadors i, així, fer arribar les eines apreses a altres persones que formin part d'equips 

deus equips o bé d'altres. 

Com que aquest taller anirà molt enfocat a la facilitació d'eines, s'espera que les persones que 

assisteixin al taller facin la implementació d'alguna millora envers la participació infantil a la seva 

entitat. Des del CJB es demanarà que es comuniquin les eines implementades per fer un 

seguiment de l'impacte que ha tingut la formació. 

Aquest taller s'organitzarà des del CJB amb la col·laboració del Grup de Treball 

d'Associaiconisme Educatiu, a qui se li proposarà crear una comissió de treball específica per 

treballar els continguts que es volen facilitar al taller. 
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10. DRETS DE CIUTADANIA 

 

 

El programa de Drets Civils del Consell de la Joventut de Barcelona té com a objectiu la 

protecció i promoció de la llibertat i la igualtat entre les persones, així com la no discriminació 

per qualsevol motiu d'origen, diversitat afectivo-sexual, gènere o diversitat funcional. Les línies i 

actuacions d'aquest programa venen marcades pels Grups de Treball de Diversitat Funcional, 

d'Interculturalitat i l'Aixada Antiracista, així com, més tangencialment, els Grups de Treball de 

LGBTI+ i de Feminismes. Aquest programa és generador de discurs sobre els Drets Humans 

des del moviment associatiu juvenil, sobre la necessitat de respectar la inclusivitat i generar 

espais segurs independentment de les circumstàncies que travessen a cadascú, així com proposa 

projectes d'actualitat i que situen les persones joves i les seves necessitats i drets a l'agenda 

política. 

 

Objectius Generals  

 Fer pedagogia sobre els eixos de diversitat que travessen l'esser humà i sobre la 

importància del respecte a aquesta diversitat, així com de garantir els drets fonamentals 

i la igualtat d'oportunitats de tothom. 

 Fer front a les violències normativistes i a la visió capacitista que generen 

estructures centrades en un únic model de persona i promoure el debat sobre la 

inclusivitat i la diversitat com a eines de progrés social, així com dotar de recursos a les 

entitats per abordar-ho. 

 Influir en la política municipal en temàtica de drets de ciutadania facilitant que 

aquesta s'adeqüi a les necessitats de les persones joves així com avaluar el desplegament 

i implementació d'aquell seguit de propostes en matèria de drets de ciutadania 

plantejades des del CJB. 

 

10.1. Festival de la Diversitat 

L'acció consisteix en una jornada d'activitats organitzades per entitats de diversitat funcional, 

d'origens i afectivo-sexual i de gènere que treballen amb infants de l'associacionisme educatiu 

en petits tallers de 40 minuts. Cada entitat passa per 4 tallers que tracten diversitat diferents i 
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que estan dinamitzats per persoens que viuen cotidiànament aquesta diversitat. És tracta d'una 

jornada pedagògica per transmetre respecte i inclusivitat a les persones més petites de la ciutat 

en un ambient divertit i de lleure i amb un aprenentatge entre iguals. La jornada culmina amb 

un concert nocturn on participen bandes locals composades per gent que també representa la 

diversitat de tota mena. 

 

10.2. Campanya per la promoció de persones referents amb diversitat 

funcional i la seva inclusió al curriculum escolar 

L'acció consisteix en la difusió per xarxes d'una campanya on es representi a personatges 

històrics que hagin conviscut amb alguna mena de diversitat funcional i tot i així siguin referents 

en el seu àmbit. La campanya consistiria en una vintena de personatges, tot representant 

equitatde gènere i diversitat d'origens culturals, que estarien il·lustrats a mà i comptarien amb 

el nom del personatge, any de naixement i de mort, professió i necessitat específica. La imatge 

s'acompanyaria de text descriptiu per persones cegues o amb baixa visió. Aquesta campanya 

s'executarà al 2018. 

 

10.3. La Fontana adaptada 

Atenent a la identificació d'elements i aspectes per a la millora de l'accessibilitat de 

l'equipament, es procedirà a la seva adaptació, així com a la introducció de les mesures 

identificades en col·laboració de l'Ajuntament de Barcelona i el Districte de Gràcia. 

 

10.4. Formació sobre Teoria Crip 

L'acció consistirà en una jornada formativa sobre les bases de la Teoria Crip, que estableix que 

la societat té una idea funcional, igualant la funcionalitat majoritaria amb la capacitat, sense 

considerar més formes de funcionament i entenent la funcionalitat majoritaria com la única 

capaç, dividint els cosos entre les persones "capaces" i les "discapacitades". Aquest corrent 

acadèmic, totalment en línia amb el discurs del CJB sobre la diversitat funcional, dona 

arguments i bases a les persones joves per defensar la inclusivitat i creiem que és necessari que 

en rebin aquest coneixement per tal d'eliminar el capacitisme des de la joventut i infància. 

 

10.5. Trobada d'entitats del Consell Municipal d'Immigració de 

Barcelona 

L'acció consistirà en la participació activa des del CJB organitzant una activitat amb perspectiva 

jove al marc de la Trobada d'Entitats tot tenint en compte el tema específic que s'hagi escollit 

cada any. 

 

10.6. Dia de la Diversitat 

L'acció consistirà en la col·laboració amb l'Ajuntament en la programació d'activitats des de les 

nostres entitats membre sobre diversitat funcional i LGBTI+. 
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10.7. Identificació i denúncia de mancances d'accessibilitat a la ciutat 

L'acció consisteix en, per una banda, l'obertura d'un correu que serveixi de bústia de queixes 

per tal que les entitats i persones joves ens enviin quan s'han trobat amb un obstacle o tinguin 

una queixa concreta sobre accessibilitat i, per l'altra, un informe annual redactat pel CJB sobre 

com evoluciona l'implementació de l'accessibilitat a la ciutat, demandes específiques i el recull 

de incidències registrades a la nostra bústia. 

 

10.8. "Aixada Antiracista" Formació en perspectiva intercultural. 

L'acció consistirà en una formació de 12h sobre com abordar la perspectiva intercultural al sí 

de les entitats. Tindrà lloc 4 setmanes consecutives, en 4 sessions de 3 hores, per a un màxim 

de 10 entitats a la vegada. Al final, s'atorgarà un certificat d'Espai lliure de racisme a les entitats 

que assisteixin a la totalitat de les sessions. 

 

10.9. "Gitanismes" 

Foment de l'associacionisme del poble jove i gitano i difusió sobre la 

realitat cultural d'aquest col·lectiu 

L'acció consistirà en una activitat amb persones joves gitanes i rrom a Barcelona que 

transmetin la seva experiència en directe, un format de biblioteca vivent que promogui el 

coneixement sobre les necessitats específiques d'aquest col·lectiu i què podem aportar des de 

l'associacionisme. 

 

10.10. "Mosaïc Jove" Jornades culturals. 

El Mosaïc Jove consistirà en una fira d'entitats de persones nouvingudes i amb diversitat 

d'origens a l'aire lliure on, no només es mostraran els trets caracerístics de cadascuna, sinó que 

es fomentarà l'intercanvi així com el debat proposant un tema específics que apeli a la 

interseccionalitat iq ue hagin de tractar les participants. 

 

10.11. Acció per la visibilitat de persones joves refugiades i en situació 

d'asil a Barcelona 

L'acció consistirà en una activitat on conèixer joves refugiades a Barcelona en persona que ens 

transmetin la seva experiència en directe, un format de biblioteca vivent que promogui 

l'empatia i el coneixement sobre les necessitats específiques d'aquest col·lectiu i què podem 

aportar les joves. 

 


