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1. #EDUCACIÓ

Objectius generals

• Realitzar el seguiment del desenvolupament de la política municipal en totes aquelles qüestions que

fan referència a l'àmbit educatiu i participar en la seva definició.

• Defensar un model educatiu obligatori i post obligatori, públic i de qualitat.

• Fomentar la participació juvenil  en associacions educatives, estudiantils i  en el marc dels centres

educatius

• Afavorir  la  visibilitat  i  reconeixement  de  l'associacionisme  juvenil,  especialment  l'associacionisme

educatiu.

• Promoure la  participació d'infants,  adolescents  i  joves nouvinguts  a entitats  juvenils  de la  ciutat,

especialment, als agrupaments escoltes i esplais.

• Donar resposta a necessitats de les entitats educatives

• Enfortir els agrupaments i als centres d’esplai de la ciutat perquè aquests esdevinguin espais inclusius

• Contribuir a la sensibilització d'infants, joves i adolescents envers temes d'actualitat relacionats amb

la gestió de la diversitat cultural

Accions previstes

1.1. Visc, Convisc... Participo!
El projecte Visc, Convisc... Participo! (d'ara en endavant VCP) és un projecte d'àmbit socio-educatiu que busca la

promoció de la participació de l'alumnat dels cursos de segon cicle d'ESO. Persones amb trajectòria associativa en

entitats educatives i entitats estudiantils dinamitzen, des de les aules, les sessions d'una hora amb les quals es busca

donar a conèixer el teixit associatiu de l'entorn i els mecanismes de participació dins el centre. Les sessions (3 o 4 a

escollir pel centre educatiu) es dissenyen amb la voluntat de transmetre els avantatges de cooperar entre persones per

assolir objectius comuns els quals puguin contribuir al benestar col·lectiu. Aquestes sessions possibiliten a l'alumnat la

resolució de dubtes o el plantejament de qüestions envers aquests temes i el coneixement de persones que col·laboren
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amb entitats juvenils. En el marc de les sessions l'alumnat té la possibilitat de formular un projecte participatiu que més

endavant poden presentar al concurs de projectes que s'organitza des del Consell de la Joventut de Barcelona.

El VCP va néixer fa deu anys el marc d'un districte de Barcelona. A partir d'aquella primera experiència, el projecte,

que no ha perdut l'essència de promoure l'associacionisme juvenil, s'ha anat adaptant a les necessitats detectades i als

diferents contextos en què s'ha implementat. El projecte és eminentment versàtil perquè permet adaptar-se a realitats

diferents i adequar-se a les necessitats concretes de l'alumnat o del professorat d'un institut determinat. D'altra banda

s'entén  com un  espai  d'intervenció  que  permet  el  contacte  entre  l'educació  formal  i  no  formal  que  promou  el

reconeixement de l'associacionisme juvenil.

Tenint en compte la multiplicitat de serveis destinats a la promoció de la participació juvenil i el treball efectuat al llarg

del 2016, aquest any 2017, es pretén seguir treballant per millorar la coordinació amb altres serveis i entitats amb els

quals es comparteixin objectius i àmbits d'intervenció. Destaca la coordinació amb el servei de Punts JIP i amb Casals

de Joves,  entitat que ofereix una assignatura que tracta temàtiques semblants i  que encavallen amb els continguts

d'aquest projecte                                                 

1.2. Treballar la participació estudiantil en el marc de la formació professional
Tenint en compte la feina que s'ha fet al llarg del 2016, es preveu que de cara al 2017 se segueixi treballant per

conèixer quina és la realitat participativa d’aquest àmbit estudiantil actualment. Segons les persones expertes ambq ui

s'ha  contactat  al  llarg  del  2016,  es  detecta  la  necessitat  principal  de conèixer  quin és  l'estat  de  la  qüestió  de la

participació estudiantil en l'àmbit de la formació professional de manera que es puguin detectar accions a desenvolupar

per tal de fomentar que aquest estudiantat també prengui part de la vida dels centres educatius i formatius on cursen

els seus estudis. 

1.3. sortimdelaula.cat
La pàgina sortimdelaula.cat alberga continguts relacionats amb la participació juvenil ja sigui en el marc dels centres

educatius com en el marc del teixit associatiu. Al seu torn es tracta d'una pàgina amb un contingut clarament marcat pel

projecte Visc,  Convisc,  Participo.  Cal  entendre i  concebre aquesta pàgina com una plataforma de llançament del

projecte i aprofitar-la per vehicular les informacions, les propostes, els projectes realitzats...

Com a pàgina web és un espai  idoni per a promoure la difusió de mobilitzacions en matèria de participació i  de

reivindicacions de les entitats juvenils, especialment aquelles relacionades directament amb la participació estudiantil.

Aquest any 2017 se seguirà treballant per l'actualització dels continguts i per adaptar la pàgina a la necessitat de les

entitats a les quals pot servir per fer difusió dels seus projectes i activitats.

1.4. Avaluar la campanya de foment del vot estudiantil a les eleccions al Consell 
Escolar

La campanya es va dur a terme a principis del curs 2016-2017 tenint en compte que les eleccions al Consell Escolar es

van produir entre el 28 de novembre de 2016 i el 2 de desembre de 2016. Durant l'any 2016 no es va poder avaluar
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l'impacte de la campanya pel fet que abans de finals d'any no van ser publicats els informes sobre la participació. Aquest

2017, doncs, es preveu fer l'avaluació de l'impacte de la campanya. Així mateix es recolliran aportacions de cara a

millorar la campanya del proper cop que es convoquin eleccions.

1.5. Executar la Formació de Consellers i Conselleres Escolars
Entre el 28 de novembre i el 2 de desembre de 2016 es van celebrar les eleccions del Consell Escolar i amb aquest

motiu AEP, SEPC i AJEC, és a dir, les tres entitats estudiantils que participen del CJB, es van sumar a la preparació de la

Formació de Representants de l’Alumnat del Consell Escolar. Durant el 2017 es preveu executar la formació que es va

començar a preparar a finals de 2016.  La formació no només inclou la preparació de la sessió sinó tot el treball previ

d'elaboració de materials, de convocatòria dels centres i de coordinació amb l'IMEB.

1.6. Coordinació i accions entorn el reconeixement, finançament i espais de les 
entitats educatives

Des del CJB es continuarà treballant perquè el GT d'Associacionisme educatiu sigui un espai d’interlocució formal amb

la Regidoria d’Infància, Joventut i Gent Gran i un punt de punt de trobada de l’associacionisme educatiu per treballar les

reivindicacions, demandes i necessitats compartides entre esplais i caus de la ciutat.  

Tenint en compte el treball fet durant l'any 2016 enguany el CJB prendrà el lideratge polític per tancar la mesura de

Govern en suport a l'associacionisme educatiu de la ciutat. La mesura d'espera que pugui anar encaminada a quatre

grans àrees: reconeixement institucional, reconeixement territorial, accés a locals i finançament, ja que es consideren

els àmbits que engloben les diferents necessitats i demandes per part de les entitats. 

Es preveu manteni el web esplaisicats.cat i treballar per traslladar la informació en un format que es pugui gestionar

directament des del CJB i no es necessiti una persona amb formació especialitzada per fer-ho. Aixi mateix es preveu

mantenir la celebració del Dia de l'Esplai i el Cau.

1.7. Formació per a agrupaments escoltes i esplais per tal d'incloure la perspectiva
intercultural dins el seu programa pedagògic

Aquest any se seguirà oferint a les associacions educatives la formació per a incorporar la perspectiva intercultural dins

el seu programa pedagògic. És una línia de treball continuista d'anys anteriors i que també es relaciona directament

amb  la  línia  de  difusió  de  la  guia  que  s'ha  elaborat,  entre  d'altres,  per  donar  a  conèixer  què  és  la  perspectiva

intercultural i com es pot incorporar. En aquest material s'explica com es poden demanar aquestes formacions a mida

per a entitats.

1.8. Coordinació de projectes de les entitats educatives de la ciutat
La consolidació del Grup de Treball d’Educatives com un espai d’interlocució formal amb l’Ajuntament i com un punt
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de trobada entre entitats ha encaminat i enfocat el treball conjunt i el desenvolupament de projectes compartits entre

les entitats. Aquest any 2017 s'espera que les associacions educatives segueixin participant d'espais com el de l'Associa't

a la festa, la Lali Jove 2017 i el Dia del Cau i l'Esplai de la ciutat.  Tenint en compte que s'ha delegat el en CJB el

lideratge polític del contingut de la Mesura de Govern en suport a les entitats educatives es preveu que poder  dedicar

més temps a la coordinació dels diferents projectes que es realitzen conjuntament per tal que hi hagi un augment

qualitatiu i quantitatiu de les activitats.

1.9. Col·laboració en el suport econòmic a les entitats educatives de base que es 
troben en situació de vulnerabilitat econòmica

Aquest 2017 es preveu seguir donant suport en la col·laboració i finançament de les entitats educatives de base que es

troben en situació de vulnerabilitat econòmica. Sigui quin sigui el format que prendrà aquest finançament des del CJB

es treballarà per facilitar el procés i perquè el procés incorpori les recomanacions, consells, demandes i reivindicacions

de les associacions educatives tal i com s0'ha anat treballant els darrers anys. 

Es treballarà, també, per incrementar el nombre de federacions que participin del finançament.

10.10. Millora de la comunicació entre el CJB i les entitats de base de les 
Federacions

Tenint en compte que es valora la necessitat de continuar promovent la comunicació entre el CJB i les entitats base,

des del CJB s'entomarà aquesta línia de treball que s'enfocarà a dur a terme reunions amb les entitats educative sper tal

d'explicar què és el Consell, com es pot acompanyar la seva activitat ordinària, donar a conèixer el servei del CRAJ i, en

definitiva, que coneguessin personalment a les persones que desenvolupen el projecte del CJB on hi participen. 

Es tenen algunes reunions planificades de cara al 2017 i es parteix del compromís per tancar-ne i fixar-ne de noves al

llarg de l'any.

1.11. Difusió d'un recurs educatiu sobre migracions, exili i refugiats per entitats 
d'associacionisme educatiu

A novembre de 2016 es va presentar el recurs educatiu que inclou cinc guies on line per treballar, des de l'educació en

el lleure i l'associacionisme educatiu, la problemàtica de les persones migrants i refugiades.

Hi ha activitats planificades pel 2017, com a la Lali Jove, en què s'espera poder realitzar activitats de la guia per tal de

seguir fent promoció i poder treballar el tema de les persones refugiades als màxims espais possibles gràcies a aquest

recurs.

Hi ha la voluntat d'elaborar un projecte d'acollida tot i que és un treball que es farà d'acord amb l'arribada de persones

refugiades. 
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1.12. Projecte de foment de la participació d'infants i joves nouvinguts/des a 
entitats d'associacionisme educatiu

Aquesta acció  té  com a objectiu  facilitar  a  persones nouvingudes  la  participació en espais  com els  esplais  i  caus.

Aquesta és una preocupació derivada per la manca de representativitat que hi ha en les entitats base de persones

nouvingudes que hi participin. 

Tenint en compte el treball fet al llarg del 2017, aquesta línia d'acció aquest 2017 se centrarà a fer difusió de l'existència

d'aquests espais d'educació en el lleure. Es farà de la mà del Consorci d'Educació de Barcelona. Es planificaran reunions

amb els Serveis educatius de Districte a qui se'ls donaran a conèixer els díptics de la campanya d'Associacionisme

educatiu i la web esplaisicaus.cat. 

Així mateix se seguirà col·laborant amb el Projecte Baobab, ja que hi ha objectius compartits entre aquest projecte de

l'Ajuntament i el que proposa aquesta línia d'acció. 

1.13. Contribució a la promoció del programa Patis Oberts i a l'ús per part 
d'entitats educatives

Es preveu seguir  col·laborant amb l'IMEB en relació a l'edició de les guies que elaboren per donar a conèixer el

programa de Patis Oberts al Barri. Des del CJB es facilitaran les dades dels esplais i caus per tal que puguin actualitzar-

les alhora que s'actuarà com a contacte en cas d'esplais i caus que vulguin utilitzar escoles o instituts que siguin a la llista

dels que són oberts en la franja horària en què aquestes entitats desenvolupen les seves activitats

1.14. Difusió de la guia per a la inclusió de la perspectiva intercultural a 
Agrupaments Escoltes i Esplais

Aquesta acció complementa la formació que s'ofereix des del CJB a caus i esplais per tal d'incloure la perspectiva

intercultural dins del seu programa pedagògic. Per tant, ambdues accions busquen facilitar la millora qualitativa de les

activitats educatives d'esplais i caus tot promovent la perspectiva intercultural.

De cara a l'inici  del curs 2017-2018, es preveu fer un segon llançament de la guia.  Es considera que aquest és el

moment idoni per fer-ho ja que les entitats comencen el curs i reactiven la seva activitat.

1.15. Explorar noves vies de contribució a la participació infantil
Al llarg de l'any 2016 s'han anat desenvolupant diferents contactes amb persones, institucions que podran col·laborar

en el disseny d'aquest projecte. Una de les preocupacions principals és el fet que contínuament s'estan ferint eines i

recursos en relació a la participació si bé no hi ha un coneixement exhaustiu sobre l'oferta ja existent. Per aquest motiu

abans de dissenyar noves vides de participació infantil es prioritzarà conèixer l'estat de la qüestió per tal que el disseny

de projecte que pugui arribar a sorgir després d'aquest treball respongui realment a les necessitats 

Es  treballarà amb l'Institut  d'Infància  de Barcelona i  amb el   Comissionat  de Participació  i  Democràcia  Activa de

l'Ajuntament de Barcelona per tal de fer el plantejament definitiu.
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1.16. Suport a les entitats estudiantils
Aquesta línia d'acció pretén ser-hi per donar suport als projectes propis de les entitats estudiantils. En convocatòries de

vagues o manifestacions es farà difusió de les reivindicacions i de les informacions necessàries per donar a conèixer les

lluites i les demandes de l'estudiantat de Barcelona.

Tot i que sigui una línia pensada per donar suport a les entitats en tot allò que demanin i amb què el CJB pugui ser

d'utilitat també s'espera que gràcies a aquest acompanyament es produeixi un acostament d'aquestes entitats i es faciliti

la gestió de projectes conjunts previstos com el de la Formació per a Representants del Consell Escolar.
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2. #EMANCIPACIÓ

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, a través de

la centralització de recursos a la plataforma web de la campanya No Claudiquis.

• 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 atenció en la Garantia Juvenil i a la Llei de Formació i Qualificació

Professional.

• Reivindicar l'aprenentatge i les competències adquirides a través de l'experiència associativa com a

vàlides per l'empleabilitat de les persones joves.

Accions previstes

2.1. Campanya de suport a l'Emancipació de les persones joves, “No claudiquis!”
El Consell de la Joventut de Barcelona fa anys que impulsa la campanya «No Claudiquis!» per dotar d'eines a la joventut

per a  una emancipació plena. La situació de precarietat laboral  ha fet necessari  establir  un canal  directe amb els

persones joves des d'on informar-les sobre quin són els seus drets, dotar-les de recursos  per poder desenvolupar-se

individualment i articular un discurs entorn a l'emancipació juvenil que pugui canviar l'opinió pública. A través del portal

web i  de les xarxes socials  associades a la campanya de suport  a  les  persones joves “No Claudiquis” s'ofereixen

recursos i oportunitats per les persones joves en matèria d'emancipació (ocupació, formació i habitatge). A través

d'aquests canals es fa difusió dels diferents materials i campanyes, ja siguin guies, infografies o articles i d'altra banda, i
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es  realitza  un  seguiment  d'aquelles  iniciatives  legislatives  (a  tots  els  nivells  administratius)  relacionades  amb

l'emancipació  així  com  de  tots  aquells  informes  o  estudis  que  tinguin  per  objecte  l'anàlisi  d'algun  dels  pilars  de

l'emancipació juvenil.

2.2. Campanya “Tornem a Barcelona”
Amb aquesta campanya, es vol fer visible la problemàtica de l'exili juvenil i reivindicar la importància del paquet de

mesures per frenar l'exili i facilitar el retorn de les persones joves que s'han vist obligats a marxar. Aquest any 2017 se

seguirà fent seguiment de l'evolució de les dades que es puguin obtenir i fent difusió de les dades de què ja es disposen.

Així mateix es farà seguiment de les mesures del Pla per al Foment de l'Ocupació Juvenil de Qualitat que s'està aplicant

a Bareclopna i en què hi ha previstes accions en matèria d'exili juvenil. 

2.3. Jove, hi tens dret! 
Una de les preocupacions del Grup de Treball d’Emancipació és la manca d’informació i de coneixements laborals de les

persones joves. Les organitzacions sindicals consideraven que un gran gruix de les persones joves de la ciutat no només

no coneixien l’existència  dels  sindicats  sinó que tampoc sabien on aconseguir  la  informació  relativa  als  seus  drets

laborals. L'objectiu del 2017 es fer arribar la campanya als Punts d’Informació Juvenil i  col·laborar en alguna de les

assessories laborals. 

2.4. Falsos mites de l'autoocupació (associacionisme i cooperativisme)
Aquesta és un línia de treball que es desenvoluparà durant el 2017 tenint en compte els avenços que s'han fet al llarg

del 2016. Es transformarà a guia en format paper al format digital per tal de cobrir la necessitat de distinció entre

projecte associatiu i projecte empresarial. En aquest sentit s'elaborarà un posicionament des del CJB que pugui blindar

com reaccionar davant les propostes que es reben com a entitat i en què a vegades es barregen conceptes. Des del

CJKB es concep que les necessitats dels projectes empresarials i d'associacionisme són completament diferent i per

això la resposta de l'administracuió a les especificitats dels projectes ha de ser necessariament diferent.

2.5. Seguiment de la Formació Professional Dual
L'objectiu d'aquesta línia és poder fer seguiment de la implementació de la Formació Professional Dual i durant el 2016

s'han realitzat força avanços en la matèria. Tenint en compte l'aprovació del nou Pla per al Foment de l'Ocupació Juvenil

de Qualitat de l'Ajuntament de Barcelona, es farà seguiment de les mesures que s'hi preveuen i que es relacionen

directament amb la matèria d'aquesta línia. Així mateix es duran a terme les accions que es derivin del grup de treball

amb l'administració local que es constituirà de manera específica per poder arribar a un acord sobre els mecanismes

per implementar una correcta FP Dual.
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2.6. Cicle de xerrades d'alternatives a l'habitatge
Durant el 2017 s'espera poder realitzar el cicle de xerrades en col·laboració amb altres entitats i organitzacions amb les

que s'ha començat a establir un vincle de treball. La primera xerrada es realitzarà al mes de març i estarà relacionada

en els «Debats entorn al model de ciutat» que desenvolupen les organitzacions polítiques del CJB.

S'espera poder realitzar les dues xerrades posteriors de la mà del projecte Col·laboraviu i altres entitats i poder crear

espais de promoció i difusió dels nous models d'habitatge alternatius a l'habitatge de lloguer i compra. També s'espera

poder explorar la via de l'okupació de la mà d'altres organitzacions com una de les alternatives existents. Així mateix es

treballarà al voltant de la masoveria urbana per a entitats.

2.7. Pacte intergeneracional
Des del  convenciment que cal  continuar treballant per la des-estigmatització de la  gent gran i  de la  gent jove, es

proposa seguir amb el pacte intergeneracional que s'ha aconseguit entre ambdós col·lectius. Es tracta de posar en valor

el paper de totes les persones, independentment de la seva edat, dins la societat que comparteixen.

Es coneix la possibilitat d'assistir a un congrés en relació a aquesta matèria i  es farà la proposta de presentar-hi la

iniciativa. 

2.8. Reconeixement de l'aprenentatge associatiu al món laboral
Aquest 2017 el treball se centrarà a transformar la guia elaborada durant el 2016 i impresa en format paper per fer-la

digital. D'aquesta manera es preveu arribar a més gent i preveure un mecanisme per obtenir un document resum de les

competències adquirides personalment. 

Per últim, pel que fa a teixir xarxa entre entitats per posar a l'agenda política juvenil aquesta línia de treball encara no

s'ha començat a desenvolupar tot i que si que s'han mantingut converses amb organitzacions com les entitats sindicals o

el Consell Nacional de la Joventut de Catalunya per iniciar aquesta xarxa. 
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3. #PARTICIPACIÓ

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

 Fomentar la participació associativa i la qualitat de les polítiques de foment de l'associacionisme

 Fomentar  la  participació  juvenil  als  equipaments  juvenils  de  la  ciutat.  Apropar  l'oferta  cultural  i

creativa dels equipaments i les entitats a les persones joves

 Donar suport a les plataformes territorials existents i promoure la participació territorial més enllà

d'aquestes

 Crear un espai de debat per articular el nou model d'equipaments juvenils de ciutat

 Fomentar l'aparició d'un oci alternatiu que satisfaci les necessitats dels i les joves

Accions previstes

3.1. Premis Barna Jove 2016
Ja fa quatre anys que tenen lloc els premis BarnaJove, evolució dels Premis BCJ que es remunten al 2011. Aquests

premis tenen la intenció de fomentar el treball associatiu de les entitats juvenils i valorar la tasca que desenvolupen.

Amb el pas dels anys s'ha identificat que és una acció útil per a les entitats ja que poden optar a un premi econòmic que

faciliti el desenvolupament dels seus projectes i també és una manera de que entitats juvenils de la ciutat interactuiin i es

coneguin en l'espai  que es genera per presentar els  premis.  Es considera que és una acció positiva de foment de

l'associacionisme i que cada cop són més reconeguts per entitats no directament vinculades al CJB, que alhora actua

com a motiu d'apropament d'altres entitats juvenils.

3.2. Cicle de cinema sobre mobilitzacions socials
El cicle de cinema sobre mobilitzacions civils és un projecte consolidat al CJB (aquest any se celebrarà la 7 a edició). La

importància  d'aquest  cicle  és  donar  a  conèixer  i  sensibilitzar  al  jovent,  de  forma  lúdica,  de  les  diferents  lluites  i

mobilitzacions civils que hi han actualment a la societat o bé que ja han tingut lloc però que han significat un punt

d'inflexió i canvi a la societat. 
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3.3. Joves2017: Presentació de l'informe anual i debat amb les formacions 
polítiques

Durant  tot  l'any  el  CJB  fa  seguiment  de  tot  allò  que  es  publica  i  que  analitza  la  situació  de  les  persones  joves

(especialment de la ciutat) i també fa seguiment de totes aquelles polítiques públiques de joventut que s'impulsen des

del consistori. Una de les raons de ser del CJB és que sigui un òrgan de representació i d'interlocució amb l'Ajuntament

de Barcelona i d'altres institucions pel que fa a les polítiques de joventut o tots aquells temes que impactin en aquest

col·lectiu, i per tant, és necessari que aquesta funció de seguiment, avaluació i discussió, no només s'executi, sinó que

també es reculli per poder-ne fer retorn a les entitats del CJB i a altres agents.

Ja s'han fet quatre edicions de l'Informe i l'acte de presentació de tres d'aquests documents (ja que l'any 2016 es va

canviar per l'acte de presentació del Sacsegem la ciutat! Les reivindicacions de l'associacionisme juvenil per a Barcelona).

Es considera que aquesta acció està consolidada i que l'Informe és una eina útil no només per al CJB, sinó també per a

l'Ajuntament i  les entitats,  i  que és un bon recull  d'allò que fa el  consistori  però també el CJB i les  seves entitats

membres.

3.4. Sacsegem la ciutat: les reivindicacions de l'associacionisme juvenil per a 
Barcelona

Durant el 2016 es va elaborar el document Sacsegem la ciutat! Les reivindicacions de l'associacionisme juvenil per a

Barcelona. Durant l'any 2017 es pretén desenvolupar un treball per aprofitar la feina feina i per fer incidència política

en aquest sentit. Per això es durà a terme un acte de discussió del document amb els Grups Municipals -un acte obert

a  tots  els  públics-  alhora  que  es  faran  reunions  amb  cada  un  d'ells  per  presentar-lo  i  traslladar  les  voluntats  de

l'associacionisme juvenil. Traslladar aquestes necessitats, demandes i reivindicacions és necessari de cara que els Grups

Municipals puguin actuar en conseqüència quan es faci el Ple en què s'espera poder aprovar un Pla Jove que tingui

continuïtat els propers anys més enllà dels canvis de govern que hi puguin haver.

3.5. Participació en l'elaboració del Pla Jove 
Aquest 2016, coincidint amb l'any que finalitzava el Pla d'Adolescència i Joventut 2013-2016, el CJB s'ha bolcat a avaluar

el Pla i a articular demandes i necessitats de l'associacionisme per un nou pla rector de les polítiques de joventut a la

ciutat. 

El  recull  de  demandes,  reivindicacions  i  necessitats  que  s'han  compilat  al  document  Sacsegem  la  ciutat!  Les

reivindicacions de l'associacionisme juvenil per a Barcelona  ha de servir per actualitzar el discurs que es traslladi als

espais de participació que l'administració local liderarà a l'hora d'elaborar el nou pla director de les polítiques juvenils a

la ciutat de Barcelona.
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3.6. Debats entorn el model de ciutat: turisme, carta de Barcelona i llei electoral
El Grup de Treball d'Organitzacions Polítiques forma part d'un àmbit que té poques accions pròpies ja que l'àmbit de

treball d'aquestes entitats és transversal i es centra en la reflexió i posicionament polític entorn a diferents temes. És

per aquest motiu que es va detectar la necessitat de crear espais de debat polític amb tot tipus d'entitats juvenils per a

reflexionar sobre àmbits que afecten a la joventut barcelonina o que si més no poden ser del seu interès.

3.7. Lali Jove 2017: la Festa Major Juvenil i Associativa
La lali Jove 2017 serà la tercera edició de la Lali Jove. Aquest és un projecte compartit entre moltes associacions juvenils

de la ciutat, les que són membres del CJB i d'altres que hi col·laboren tot i no ser part del Consell.  

L'execució de la Lali Jove 2017 es farà tenint en compte les aportacions que es deriven de la revisió de la Lali Jove 2016.

Des del CJB es treballarà per assegurar el finançament de la festa i per aconseguir un espai més gran i més adequat a les

necessitats que planteja el projecte. 

Múltiples entitats i grups de treball del CJB col·laboraran amb la festa. Ho faran durant l'espai d'activitats de la tarda així

com durant el concert. S'organitzarà el personal per ser a les barres i es formarà tothom per tal que aquest sigui un

espai lliure de violències masclistes. Cal assegurar i treballar amb l'Ajuntament per incorporar el concert en el programa

de BCN Antimasclista. 

3.8. Articular la participació territorial en el procés de definició del Pla 
d'Equipaments Juvenils de Barcelona (PEJB)

A finals de 2015 acabava el Pla d'Equipaments Juvenils de Barcelona i durant el 2016 el CJB es va proposar fer un treball

al voltant d'aquesta qüestió que es va veure troncat pel treball que paral·lelament l'Ajuntament va iniciar en relació al Pla

Jove.

Aquest 2017 es preveu entomar aquesta línia de treball que té per objectiu incorporar al Pla d'Equipaments de la ciutat

el punt de vista de les entitats juvenils en relació a les necessitats territorials d'equipaments i espais per a persones

joves.

3.9. Suport al territori
Aquesta línia persegueix que el CJB esdevingui un punt de referència per a totes les plataformes territorials, fet que es

tradueix en l'acompanyament d'aquestes plataformes amb dos objectius concrets: donar a conèixer el CJB i fer un

seguiment de les plataformes territorials per tal de donar-los suport en el desenvolupament de la seva tasca. És una línia

de treball imprescindible per poder dur a terme l'acció descrita més amunt (veure 3.9). Es tracta de promoure una

xarxa de treball interassociatiu a nivell local.

Es  realitzaran reunions amb  cada una de les plataformes territorials.  Aquests espais  de trobada bilaterals  han de

permetre al CJB actualitzar l'estat de les plataformes terriotorials identificar necessitats compartides i possibilitar el

treball compartit i conjunt en relació als interessos de la joventut de cada un dels barris i districtes de la ciutat.
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Així mateix aquesta línia inclou el treball que es farà amb cada un dels districtes per abordar la situació de les persones

joves al territori i avaluar les polítiques juvenils que s'estiguin desenvolupant en cada un d'ells. Tenint en compte que el

2016 no es van poder realitzar totes les reunions previstes s'acabaran de dur a terme les reunions restants alhora que

també s'enfocaran les de l'any 2017.

3.9. Seguiment de l'estat de les iniciatives territorials
Conjuntament amb la  línia  de suport  al  territori,  la  qual  persegueix  tenir  coneixement del  màxim de plataformes

territorials juvenils de la ciutat i facilitar una comunicació fluida entre el CJB i aquestes plataformes, aquesta línia esdevé

una eina per poder assegurar l'acció. Anualment es realitza l'informe de l'Estat de les Plataformes Juvenils Territorials. Es

tracta d'una eilna viva que e sva actualitzant al llarg de l'any i que s'editarà, a finals d'aquest 2017. 

La realització d'aquest informe es va iniciar al 2015. Des d'aleshores s'han recopilat informacions que són de gran ajuda

a l'hora de visitar a les plataformes en les trobades que es programen.
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4. #COHESIÓ SOCIAL

Objectius generals

• Promoure i fomentar les accions en l'àmbit de la cohesió social realitzades per les entitats juvenils

per tal de compartir objectius, i a la vegada, crear xarxa i donar sentit a la tasca transformadora a la

ciutat i al territori.

• Vetllar per la preservació dels drets de la persona, especialment el dret a la igualtat d'oportunitats i a

la no discriminació.

• Treballar per eradicar les desigualtats socials per raó de sexe, gènere, edat, creença i procedència.

• Vetllar per la preservació dels drets de la persona, especialment el dret a la igualtat d'oportunitats i a 

la no discriminació.

• Treballar per eradicar les desigualtats socials per raó de sexe, gènere, edat i procedència.

• Denunciar les discriminacions de gènere i de tot el sistema patriarcal sobre el que se sustenten.

• Vetllar per aconseguir una millor tasca des de les administracions en les polítiques d'igualtat.

• Promoure entre les entitats juvenils una visió estratègica en perspectiva de gènere.

• Fer visibles les entitats LGBTI, així com les seves reivindicacions.

• Sensibilitzar la ciutadania en l'àmbit de la diversitat sexual i de gènere i promoure la reflexió entorn a

la situació actual del col·lectiu LGBTI.

• Oferir  eines i  recursos  útils  per a  joves  i  entitats  juvenils  que vulguin  treballar  en  l'àmbit  de la

perspectiva LGBTI.

Accions previstes

4.1. Treballar amb l'Ajuntament mesures per abordar l'augment de joves en risc 
d'exclusió social

La situació de desigualtat social i econòmica present a Barcelona és molt clara segons els diferents barris de la ciutat.

Des del  CJB considerem que cal  aprofundir  en la diagnosi  de la  situació de vulnerabilitat  en la que es troben les

persones joves i que permeti la definició de propostes concretes que es puguin desenvolupar des de les administracions

públiques i des de les entitats juvenils. Essent conscients que són moltes les entitats que treballen en aquest àmbit i que
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la funció del CJB no és donar resposta concreta a les necessitats dels joves amb risc d'exclusió social, es planteja la

possibilitat de treballar conjuntament amb entitats juvenils del territori interessades en intervenir i donar resposta als i

les joves vulnerabilitzades del seu entorn més proper.

Des del CJB, al llarg del 2016, s'ha iniciat la col·laboració amb l'Ajuntament en relació al projecte Baobab i s'ha treballat

perquè en un futur els campaments que es plantegen en el marc d'aquest projecte siguin desenvolupats per entitats

d'associacionisme  educatiu  i,  d'aquesta  manera,  es  va  organitzar  una  reunió  entre  el  Comissionat  d'Educació  de

l'Ajuntament de Barcelona i les 7 federacions per tal d'explicar els resultats del projecte i convidar-les a vincular-s'hi.

D'aquesta manera, durant aquest any també s'ha planificat una reunió per a principis de 2017 per tal de poder veure

com continuar avançant en el projecte i així arribar a una col·laboració més real entre el Grup de treball d'Educatives i

l'Ajuntament de Barcelona. Dur a terme aquest projecte hauria de permetre, al CJB entomar aquesta línia de treball.

Alhora es preveu incorporar, en la gestió d'aquest projecte, d'altres entitats interessades i que puguin serreferents als

territoris de la ciutat.

4.2. Setmana per la Diversitat Sexual i de Gènere
Des de les entitats juvenils LGBTI que participen en el marc del Grup de Treball LGBTI del CJB es considera necessari

seguir generant un espai que permeti treballar la diversitat sexual i de gènere amb la resta d'entitats i persones joves de

la ciutat. Tot i l'avanç legislatiu, ens trobem encara lluny d'aconseguir una igualtat real i a dia d'avui encara cal seguir

treballant per a sensibilitzar a la ciutadania i fer visibles les reivindicacions de les entitats.

La Setmana per la Diversitat Sexual i de Gènere engloba un conjunt d'actes organitzats al voltant del 17 de maig, Dia

Internacional  de lluita contra la homofòbia,  la bifòbia i  la transfòbia.  Tots els actes que es realitzaran, així com el

posicionament que els vertebrarà seran fruit d'un procés participatiu desenvolupat des del mes de gener de 2017 en el

marc del GT LGBTI. 

4.3. Acció per la visibilitat lèsbica
Des de les entitats LGBTI del CJB es considera necessari desenvolupar una acció específica per a la visibilitat lèsbica ja

que les noies i dones lesbianes són objecte de doble discriminació en la nostra societat heteropatriarcal, en tant que es

dóna una situació d'interseccionalitat pel fet de ser dones i homosexuals.

4.4. Acció per la visibilitat bisexual
Les entitats LGBTI del CJB són conscients de la discriminació que pateixen les persones bisexuals per part de la societat

heteropatriarcal en la que vivim, una bifòbia que fins i tot es fa palès dins del col·lectiu LGBTI. Per això es considera

necessari desenvolupar una acció específica per a la visibilitat bisexual, que permeti sensibilitzar a la ciutadania alhora

que transmet  les  reivindicacions  de les  entitats  juvenils  del  CJB  i  també entitats  referents  del  col·lectiu  bisexual  i

pansexual al voltant d'aquest tema.
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4.5. Acció per la visibilitat trans
Les persones trans es troben encara a dia d'avui amb una societat heteropatriarcal que les discrimina i que a més a més

les relaciona amb prejudicis i estereotips negatius que molts cops tenen caràcter vexatori. Des de les entitats trans hi ha

nombroses  reivindicacions  que  tenen  a  veure  amb  les  actuacions  de  les  institucions  (àmbit  sanitari,  educatiu,

administratiu,  etc)  i  des de les  entitats  juvenils  del  Grup de Treball  LGBTI es considera necessari  donar-hi  suport

desenvolupant una acció específica per a la visibilitat trans, que permeti sensibilitzar a la ciutadania i reivindicar també la

plena despatologització de les persones trans, entre d'altres aspectes.

4.6. Blog LGBTI
L'any 2015, quan es va començar a donar forma als continguts del bloc, des de les entitats juvenils LGBTI es va creure

necessari disposar d'un espai web on es pogués posar a disposició dels i les joves LGBTI diferents informacions que els

poguessin ser d'utilitat en el procés d'autoacceptació i d'apoderament davant el seu entorn. Així mateix, les entitats

valoraven la necessitat de disposar d'un espai en el que es poguessin recollir recursos i publicacions d'interès tant per a

joves individuals com per a entitats. Per altra banda, calia generar un espai on difondre també les activitats que es duien

a terme al voltant de la temàtica LGBTI, ja fossin organitzades per entitats LGBTI o per altres entitats o institucions.

4.7. Formació per incorporar la perspectiva LGBTI a les entitats
Tenint en compte la «Llei per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a eradicar

l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia», des de les entitats juvenils del CJB es considera prioritari poder-se formar per tal

de conèixer el procediment que han de seguir en cas que es produeixi un cas de LGBTI-fòbia en el seu entorn.

4.8. Seguiment del desplegament de la llei per garantir els drets de les persones 
LGBTI

L'octubre de 2014 el Parlament de Catalunya va aprovar la «Llei per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals,

transgèneres i intersexuals i per a eradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia» i a dia d'avui les entitats del Grup de

Treball LGBTI del CJB consideren que el grau d'implementació és insuficient. 

Es planteja la necessitat que hi  hagi una entitat que coordini  la formació, però que cadascuna de les temàtiques a

desenvolupar la realitzi una entitat referent en aquell àmbit.

En aquesta línia, des del Grup de Treball LGBTI s'ha treballat la possible estructura i continguts base de les diferents

sessions a realitzar així com les entitats referents que ho podrien dur a terme i durant el 2017 es concretarà l'entitat

coordinadora i s'organitzarà la realització de la formació.
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4.9. Festival diversitat
Ja fa tres anys que s'impulsa aquesta acció i des de les entitats juvenils que participen al Grup de Treball de Diversitat

Funcional es considera necessari continuar sensibilitzant a infants i joves en el respecte cap a la diversitat, apropant la

realitat de les persones amb diversitat funcional i permetent alhora dotar a les entitats juvenils de recursos i eines útils

per a aplicar-ho i seguir-ho treballant en el seu dia a dia.

Enguany l'activitat tindrà durant el mes d'abril a l'Espai Jove La Fontana, amb activitats durant la tarda i concert per la nit.

Es  preveu  realitzar  activitats  dirigides  a  infants  i  adolescents  de les  entitats  educatives,  amb jocs,  tallers  i  esports

adaptats  (incloent  un circuit  de  mobilitat  i  altres  activitats  vivencials)  que  hauran  estat  proposades,  coordinades  i

articulades en vàries reunions del Grup de Treball de Diversitat Funcional. La jornada es tancarà amb un concert que

comptarà amb grups amb persones amb discapacitat i durant el concert s'aniran realitzant diferents dinàmiques que

permetran als assistents experimentar amb els sons, la música, la visió, la mobilitat, etc.

4.10. Dia de la diversitat
Des de les entitats juvenils del CJB es considera necessari el desenvolupament d'activitats que fomentin el respecte cap

a la diversitat com a eina clau per a prevenir casos de discriminacions i  violències per raó de sexe, gènere, edat,

creença i procedència. Per tal d'aconseguir-ho no només és important realitzar una tasca de sensibilització, sinó també

establir xarxa entre entitats referents en aquests àmbits.

El CJB participarà per novè any consecutiu en aquestes jornades, organitzades per l'Ajuntament de Barcelona i dirigides

a joves d'entre 12 i 18 anys, amb l'objectiu de fomentar el respecte cap a la diversitat. Enguany es realitzaran els dies 7 i

8 de novembre a l'Espai Jove La Fontana i es preveu que el CJB hi participi un any més dinamitzant una activitat de

curta durada (20 minuts) i un taller d'uns 45 minuts. En les dues jornades es realitzen 8 torns de cadascuna de les

activitats. Tot i que aquestes estan encara per concretar, es valora positivament repetir l'experiència de l'any passat,

amb una activitat de curta durada i un taller de llarga durada. Entre els temes que es tindran en compte a l'hora de

desenvolupar aquestes activitats hi ha la diversitat cultural o per origen (dinamitzant una activitat des de les entitats

participants a la línia d'actuació del Mosaic Jove), la diversitat funcional (fent un circuit de mobilitat, dinamitzat des del

Grup de Treball de Diversitat Funcional) o la diversitat sexual i de gènere (dinamitzant una activitat des del Grup de

Treball LGBTI).

4.11. Mosaic Jove
Els anys 2014 i 2015 es va realitzar un procés participatiu amb grups de joves d'origen nouvingut i entitats juvenils del

CJB que va culminar en la celebració de la jornada «Mosaic Jove», on es van realitzar diverses activitats informatives i

de  sensibilització  ciutadana.  Posteriorment,  les  entitats  han  manifestat  interès  en  poder  seguir  treballant  en  els

diferents àmbits que es van posar sobre la taula a l'hora de realitzar una diagnosi de la situació en la que es troben els i

les joves d'origen nouvingut, promovent alhora la interacció entre grups i joves de diferents col·lectius per a cadascun

dels eixos: el paper dels i les joves, convivència, rumors i estereotips, accés a la salut, educació, oci i cultura i accés al

mercat  laboral.  Aquests  eixos  de  treball  es  traslladaran  als  diferents  grups  de  treball  per  tal  d'incorporar  una
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perspectiva intercultural a les diferents línies d'actuació.

4.12. Trobada d'entitats del Consell Municipal d'Immigració de Barcelona
La ciutat compta amb un ampli teixit associatiu de persones d'origen nouvingut, grups i entitats que en moltes ocasions

no compten amb un espai de visibilització cap a la ciutadania. Per això es fa necessari seguir potenciant espais que

permetin visualitzar la seva tasca i les seves reivindicacions, així com també interaccionar amb altres associacions de la

ciutat. Des del CJB es considera que podem també incorporar una perspectiva juvenil, donant a conèixer la situació

dels i les joves de la ciutat de famílies d'origen nouvingut, sempre i quan l'eix vertebrador de la jornada de cada any ho

permeti.

Les entitats del Consell de la Joventut de Barcelona participaran a la Trobada en el marc de l’Espai de la Joventut. Des

dels grups de treball del CJB s'organitzaran activitats per acostar les problemàtiques de les persones immigrades a la

ciutadania.

4.13. Inserció sociolaboral de persones amb diversitat funcional
Les persones amb diversitat funcional es troben en una situació clara de desigualtat a l'hora d'accedir al mercat laboral.

Aquest fet és encara més preocupant en el cas dels i les joves amb diversitat funcional, que es troben en una situació

de doble precarietat -en tant que joves i diversos- i amb majors dificultats per accedir al mercat laboral. Les entitats

juvenils creuen que és necessari reclamar a les administracions públiques i a les empreses l'aplicació de mesures que

garanteixin els drets de les persones amb diversitat funcional, pel que cal seguir treballant entorn a aquest eix. 

Es pretén seguir donant suport a aquest col·lectiu des de la realització d'un acte cap als mesos d'octubre o novembre

de 2017, el format del qual encara està per concretar, i fer seguiment de les mesures que es duen a terme des de les

administracions públiques, especialment la municipal.

4.14. La Fontana adaptada
Després de la diagnosi efectuada des del Grup de Treball de Diversitat Funcional, s'ha constatat que l'Espai Jove La

Fontana requereix de l'aplicació d'una sèrie de mesures per a que sigui plenament accessible per a tota la ciutadania.

Durant l'any 2017 s'ha de fer seguiment de les mesures recollides després de fer la diagnosi juntament amb les entitats

del Grup de Treball de Diversitat Funcional i l'Institut Municipal de Persones amb Discapacitat. Tot i que s'han fet arribar

al Districte de Gràcia, de moment només se n'ha pogut aplicar una, consistent en aplicar una major il·luminació als

lavabos de l'equipament que permet que les persones amb baixa visió hi puguin accedir amb garanties.

Entre les mesures pendents d'aplicar hi ha l'eliminació de l'escaló a l'entrada principal de l'equipament, la reducció de

pendents, l'aplicació d'encaminaments, l'accessibilitat plena dels ascensors i la instal·lació de vinils a grans vidrieres que

faci que siguin visibles per a persones de baixa visió, entre d'altres.
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4.15. Formació de gènere per a entitats juvenils
Aquest 2017 es desenvolupa la vuitena edició de la formació per a entitats juvenils, desenvolupant la perspectiva de

gènere en algun projecte o acció que tingui una incidència clara en el funcionament diari de l'entitat.  És una formació

amb periodicitat  anual  que és novament  dinamitzada per  l'Associació  Candela,  d'acord amb les  bones  valoracions

rebudes per les entitats i la consolidació de les sessions que s'ha anat donant en aquestes últimes edicions.

A nivell  de continguts i  dates previstes de realització, la formació-acció contempla les següents sessions, cadascuna

d'elles d'una durada de tres hores:

- Sessió 1: Gènere: conceptes i anàlisi 

- Sessió 2: Moviment associatiu juvenil, lliure de desigualtats?

- Sessió 3: Eines i recursos per al dia a dia de les entitats 

- Sessió 4: Eines i recursos per a la resolució de conflictes en les entitats 

- Sessió 5: Valoració conjunta, un cop realitzades les accions a les entitats 

Enguany es fa necessari treballar bé amb les entitats la difusió, tenint en compte la guia d'autodiagnosi de gènere per a

entitats «Re-generem-nos», ja editada, així com les experiències d'aquelles associacions que ja han realitzat la formació.

Les inscripcions es vehiculen a través del web http://www.cjb.cat/formaciogenere.

Com  en  les  edicions  anteriors,  durant  aquesta  formació  es  realitzarà  també  difusió  de  l'Acord  Ciutadà  per  una

Barcelona lliure de violència vers les dones i del Centre d'Informació i Recursos per a les Dones.

4.16. Vídeo «La perspectiva de gènere a les entitats juvenils»
Des del Grup de Treball de Gènere es va considerar necessari realitzar un material audiovisual que permetés visualitzar 

quin ha estat el procés de transformació que han viscut les entitats que han fet la formació de gènere en edicions 

anteriors, a partir del testimoni directe de persones que ja l'han dut a terme. El vídeo es va realitzar durant el mes de 

febrer i va permetre que la difusió de la formació fos més efectiva, ja que es donava a conèixer recollint opinions i 

valoracions positives donades per les pròpies persones participants i així s'apropava més al dia a dia d'entitats de 

diferents àmbits (educatives, d'acció social i polítiques, entre d'altres).

Aquest material es va realitzar amb la finalitat que fos també una eina clau per a la difusió de les futures edicions de la

formació i es troba disponible a l'enllaç següent: https://www.youtube.com/watch?v=EOYolcFRdcI

4.17. Cicle de gènere «Parlem de... 
A dia d'avui ens trobem amb diverses qüestions presents en el debat públic i al voltant de les quals les entitats juvenils

no tenen un posicionament clar degut, sobretot, a la manca d'informació al respecte. Per això es va considerar des del

Grup  de Treball  de  Gènere la  importància  de  generar  espais  d'informació  i  debat  a  partir  dels  quals  les  entitats

poguessin teixir el seu propi discurs al respecte. Si bé en ocasions anteriors això s'havia treballat amb un format de cicle

de xerrades  i  debat,  enguany es  considera més oportú realitzar  el  format de jornada,  ja  que les entitats  juvenils

consideren que assegura una major afluència de gent en el procés de debat.

Fruit del debat sorgit de la jornada que es va organitzar durant el 2016 les associacions juvenils del Consell  de la
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Joventut de Barcelona contemplen la possibilitat d’elaborar un posicionament al respecte de cara al 2017.

4.18. Col·laboracions amb la Plataforma Unitària contra les Violències de Gènere
Tenint en compte la valoració positiva de la concentració dinamitzada el passat setembre de 2016, des del Grup de

Treball  de Gènere es proposa encarregar-nos de dinamitzar  de nou una de les  concentracions que la  Plataforma

Unitària contra les Violències de Gènere realitza periòdicament a Plaça Sant Jaume, elaborant un posicionament, alguna

dinàmica o acció de sensibilització i cercant la col·laboració d'altres entitats externes al GT de Gènere. 

Així mateix, intentarem seguir participant al Fòrum contra les violències, dinamitzant alguna de les activitats previstes. 

Per altra banda, a banda de la dinamització d'accions que les entitats juvenils realitzen en aquest tipus d'actes per

mostrar  el  rebuig  davant  els  feminicidis,  des  del  CJB  també  donarem  suport  als  diversos  espais  de  participació

municipals.

4.19. Regenerem-nos: blog i banc de recursos de gènere
Des de les  entitats  juvenils  es  té  constància  de l'existència  d'altres  projectes  web que recopilen recursos,  essent

important fer també xarxa amb aquests altres espais web i complementar la tasca que fan uns i altres. En la mateixa

línia de fer xarxa d'altres recursos i campanyes existents, considerem necessari fer difusió de les diverses campanyes,

premis  o  altres  impulsats  des  de  l'Ajuntament  de  Barcelona  relacionades  amb  les  diverses  línies  d'actuació

desenvolupades pel CJB en aquest àmbit, entre les quals volem destacar la campanya BCN Antimasclista sorgida a

partir de la Mesura de Govern per avançar en la eradicació de les violències masclistes. La difusió de les diverses

campanyes  i,  més  concretament,  dels  diversos  recursos  públics  d'atenció  a  les  persones  que viuen les  violències

masclistes a la ciutat, es farà a través d'aquest bloc i de les xarxes socials amb voluntat d'arribar als i les joves de la

ciutat.

Durant aquest proper bienni aquest bloc se seguirà dotant de continguts i recursos, així com incorporant aquelles

activitats que les entitats i grups feministes realitzen en aquest àmbit, tot seguint l'objectiu que marca la Mesura de

Govern d'impulsar el treball en xarxa per a la posada en mara d'accions per prevenir i abordar les violències masclistes

2.0, en especial entre les persones joves.

4.20. Acord ciutadà per una Barcelona lliure de violències masclistes
Des  de  les  entitats  juvenils  es  considera  imprescindible  que  l'Ajuntament  segueixi  treballant  per  a  prevenir  les

violències masclistes en col·laboració amb el teixit associatiu de la ciutat. En aquest sentit, és necessari seguir treballant

per reforçar l'Acord Ciutadà per una Barcelona lliure de violències vers les dones o qualsevol altra estratègia que

contempli  aquest  objectiu,  especialment  si  reforça  el  compromís  i  el  paper  participatiu  de les  entitats  en el  seu

desenvolupament.

Des de les entitats juvenils del Grup de Treball de Gènere del CJB es considera que cal seguir fent difusió de l'Acord

Ciutadà, en línia amb l'objectiu que recull la Mesura de Govern per avançar en la eradicació de les violències masclistes

referent  a  participar  en espais  de coordinació  promoguts  per  l'Ajuntament de Barcelona o altres  administracions
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públiques que permeten avançar cap a la construcció d'una societat lliure de violències contra les dones. En aquest

sentit es preveu fer-ne difusió en el marc de la formació de gènere per a les entitats juvenils i també a través de la

tramesa electrònica del CJB i del CRAJ. A més a més, no es descarta realitzar un nou acte de presentació de recursos

en el que l'Acord pugui estar-hi present. Així mateix, en farem seguiment i es preveu, en cas que sigui efectiu en els

propers dos anys, participar en el seu procés d'evolució cap a la que podria ser la Xarxa Antimasclista de Barcelona.

De cara al 2017 també es donarà prioritat que el projecte Lali Jove 2017 es dissenyi i s'executi d'acord amb l'estratègia

de BCN antimasclista.

4.21. Jornada formativa i debat sobre feminismes alternatius
Les entitats del Grup de Treball de Gènere consideren que des del CJB s'ha treballat el feminisme, però sempre des de

la vessant de «feminisme blanc i occidental», pel que creuen que es fa necessari desenvolupar una jornada formativa i de

debat que permeti conèixer altres feminismes, incorporant la interseccionalitat, i desterrar així la visió etnocentrista

present -involuntàriament- a les nostres entitats quan treballen en relació a aquest àmbit.  Cal tenir en compte que la

lluita feminista actual no inclou totes les dones, sinó que és majoritàriament "blanca". En aquest sentit, des del Grup de

Treball de Gènere es proposa fer una jornada de formació/debat sobre feminismes (feminisme islàmic, feminisme afro,

etc.) que es pugui englobar potser en altres esdeveniments que ja compten amb una mínima repercussió, com poden

ser jornades universitàries o d'economia feminista, per exemple.

Aquest 2017 cal generar l'espai de discussió previ per a la planificació i el disseny de la jornada en qüestió. 

4.22. Violències de gènere a les escoles i instituts
Amb aquesta línia de treball ens plantejàvem abordar dos aspectes que les entitats juvenils consideren imprescindibles

de treballar en l'àmbit educatiu: la prevenció de les violències de gènere tenint en compte les pràctiques educatives

desenvolupades pel professorat i la prevenció i actuació davant casos d'abús sexual.  Des de les entitats es proposa

consultar si existeix un material per a educadors i educadoreses, i si no és el cas, elaborar un protocol per a formadores

a les aules que sigui útil per a professorat que no hagi parlat mai de violències de gènere. Es considera que cal fer més

èmfasi en el treball amb professorat d'Educació Infantil i Primària, ja que aquest actua de manera inconscient reproduint

rols de gènere (racó dels nens, racó de les nenes, per exemple). A més a més, hi ha interès en consultar els cursos per a

professorat que es realitzen a dia d'avui en aquesta matèria, i valorar-ne la seva eficàcia en la mesura del possible.

De cara al 2017 es preveu fer una diagnosi complerta de la situació i treballar per generar un espai formatiu adequat i

adaptat a les necessitats de les entitats educatives per tal de tenir una incidència real en el dia a dia quotidià als centres

educatius.

4.24. Qüestionem els rols de gènere
Tenint  en  compte  que  a  la  nostra  ciutat  se  segueixen  reproduint  els  rols  de  gènere  derivats  d'una  societat

heteropatriarcal, des del Grup de Treball de Gènere es considera necessari aprofitar el marc d'una diada rellevant a
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nivell cultural per tal de treballar el qüestionament dels rols de gènere.

Al voltant de la diada de Sant Jordi, es proposa, com el passat 2016, fer una campanya que fomenti el trencament amb

els rols de gènere. Les opcions que es plantegen en el marc del Grup de Treball de Gènere són:

a) Elaborar frases que qüestionin els rols de gènere i transmetre-les a través d'una campanya online (difonent 

fotografies amb les frases a les xarxes socials) i també presencial (penjant cartells o cartolines per les universitats, 

espais joves, punts d'informació juvenil, etc. amb aquestes frases). Convidar a participar a altres entitats externes al 

Grup de Treball de Gènere. Les frases podrien visualitzar aspectes com, per exemple: «els nois també volen roses i les 

noies llibres per Sant Jordi».

b) Gravar vídeos de les persones del Grup de Treball de Gènere llegint alguna d'aquestes frases o fent preguntes a la 

gent del carrer: «Què pensaries si et regalessin una rosa per Sant Jordi?», per exemple.

c) Fer un vídeo final amb totes les fotos i els vídeos elaborats i/o rebuts.

En funció de com es desenvolupi l'acció es planteja realitzar més accions en altres dates, qüestionant també els rols de

gènere en la vida quotidiana de la ciutadania.

4.25. Presentació de recursos de gènere
Durant els últims anys s'han anat publicant diversos recursos en l'àmbit de gènere sorgits a partir dels interessos i les

necessitats de les entitats juvenils. Considerant que aquests encara no s'han donat a conèixer degudament més enllà de

la tramesa física i la difusió per a les xarxes socials. Per això es considera necessari realitzar un acte de presentació de

recursos, en els quals es realitzi alguna ponència i es presentessin els següents recursos:

- Guies «Jo no vull ser princesa» i «Jo no vull ser pilota d'or», per a noies i nois que volen ser lliures. 

- Guia «Re-generem-nos!», d'autodiagnosi de gènere per a entitats. 

- Guia «Dona, jove i treballadora» 

- Protocol d'actuació per a casos de violències masclistes a les entitats juvenils 

- «Re-generem-nos», blog i banc de recursos de gènere 

- «Jo no sóc masclista... O sí? Reflexions sobre els micromasclismes»

En aquesta presentació també es volia incidir en alguns dels objectius que contempla la Mesura de Govern per avançar

en l'eradicació  de les  violències  masclistes:  desenvolupar  protocols  de resolució  de conflictes  per  a  la  prevenció,

detecció  i  derivació  de  les  situacions  de  violència  masclista  en  les  entitats  juvenils  i  reforçar  els  mecanismes  de

derivació als centres municipals especialitzats de les situacions de violència masclista detectades a les entitats.

4.26. Xarxa d'Escoles i Instituts per la Igualtat i la No Discriminació
La Xarxa d'Escoles i Instituts per la Igualtat i la No Discriminació es va impulsar des de l'Ajuntament de Barcelona per

tal  de potenciar en el currículum escolar el treball  en els  àmbits de gènere i  drets civils,  establint unes propostes

educatives i  uns itineraris  que dotessin de recursos i  eines útils  als  centres escolars  de primària i  secundària amb

voluntat de transformació. El CJB va participar en el procés de diagnosi i preparació de les propostes educatives que es

proposen des de la Xarxa, traslladant també els recursos i actuacions que les entitats juvenils duen a terme, fins al

moment en el que es va començar la prova pilot.

El passat 2016 va finalitzar la prova pilot que es desenvolupa amb diferents centres educatius de primària i secundària
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de la ciutat i es preveia que es convocaria a les entitats per tal de valorar-ne el seu desenvolupament i impacte. Com

que no ha estat  així  s'espera que es pugui dur a  terme aquesta avaluació durant el  2017 per enfocar com seguir

treballant en la temàtica. 

4.27. Difusió de recursos de gènere del CJB
Durant aquest 2017 es pretén donar resposta a demandes de recursos en l'àmbit de gènere, materials destinats a 

públics ben diferents i que han tingut una àmplia acollida tant per part de les entitats com també per part de les 

administracions i de les persones joves.

Les publicacions de què es disposa en l'àmbit del gènere i que es preveu distribuir són les següents:

- Guies «Jo no vull ser princesa» i «Jo no vull ser pilota d'or»

- Guia «Re-generem-nos!», d'autodiagnosi de gènere per a entitats

- Guia «Dona, jove i treballadora»

- Protocol d'actuació per a casos de violències masclistes a les entitats juvenils

4.28. Aixada Antiracista
El projecte de l'Aixada és va desenvolupant i decidint a través del grup motor d'entitats però s'han establert tres eixos

principals d'acció:

• La campanya del segell de Denominació d'Origen Antiracista.

La campanya del segell  D.O.Antiracista és l'acció més coneguda de l'Aixada Antiracista. Ha facilitat l'apropament de

moltes entitats juvenils a la xarxa, sobretot de les entitats de base a les quals és difícil accedir. La campanya del segell

contempla un conjunt d'accions més enllà de l'alliberament de l'espai, per tant cal donar suport a les entitats per tal que

generin espais interns de debat i activitats per reflexionar sobre el racisme que acabin desembocant en la creació i

posada en marxa de mesures concretes per augmentar la diversitat.

D'altra  banda i  de manera complementària  al  contacte amb les  entitats  juvenils,  l'Aixada es proposa com a repte

començar a treballar amb els diferents districtes de la ciutat per tal d'apropar el discurs per la igualtat de drets a les

institucions i  administració local. Una de les principals denuncies de l'Aixada és el tractament racista que reben les

persones d'origen estranger per part de les institucions, de vegades un racisme directe i en moltes ocasions un racisme

institucional indirecte però igual de nociu, per aquest motiu es creu necessari col·laborar amb les institucions per iniciar

un procés l'alliberament de racisme de la ciutat global.

Es treballarà per alliberar els districtes i la seu de l'Ajuntament a la ciutat.

• La comunicació i formació continuada.

Un dels pilars del treball de l'Aixada és la comunicació en tant que vol esdevenir un agent comunicatiu que comuniqui

no només a través de les plataformes web i les xarxes socials sinó també a través de tot allò que fa i tot allò que

comparteix com a xarxa. Esdevenir un agent comunicador i ser un referent per les entitats juvenils ha de passar per ser

capaços de fer arribar el discurs i el posicionament de la plataforma.

D'altra banda, atès que moltes de les entitats que conformen la xarxa són entitats educatives la vesant formativa és un

dels aspectes claus del treball de l'Aixada. Per aquest motiu es continuaran oferint formacions antiracistes de manera
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gratuïta a les entitats que seran dinamitzades pels propis membres. Més enllà de les formacions a les pròpies entitats

l'objectiu és poder generar espais de treball i reflexió entorn a tots els temes que tenen relació amb un concepte tant

transversal com és l'antiracisme i fer-ho de la mà d'altres entitats i adreçats a tot el públic jove. Amb aquest objectiu es

preveu la realització de dues trobades durant l'any, totes dues de caire formatiu i de discussió. El treball discursiu amb

les entitats juvenils que conformen la xarxa i amb les persones joves de base és un element bàsic per poder fomentar

actituds respectuoses amb la diversitat. L'única manera d'aconseguir una ciutat lliure de racisme és la transformació dels

individus que la conformen i de les pràctiques associatives i institucionals que la regeixen, per aquest motiu la trobada

interna estarà destinada a la  formació dels  membres  i  participants  de la  xarxa que generi  un efecte multiplicador

d'aquest discurs. 

En aquest sentit, des de l'Aixada Antiracista es proposa que a mig termini, aquestes formacions dirigides a les entitats

membres per a formar altres entitats que entrin a formar part del projecte de l'Aixada, també es puguin incloure en el

catàleg de formacions de la Xarxa Antirumors, entenent que són formacions adreçades especialment a persones joves i

que per tant, poden enriquir i aportar perspectiva juvenil a la Xarxa.

• Un projecte d'intercanvi internacional per treballar el conflicte ètnic.

El grup motor de l'Aixada Antiracista és un grup de persones joves divers i amb un gran potencial,  interessades en

poder combatre el racisme i el conflicte arreu. Per aquest motiu, i conjuntament amb el Departament de Cooperació,

s'està plantejant la possibilitat de començar a treballar més enllà de les nostre fronteres i obrir horitzons al treball amb

organitzacions juvenils pels drets humans en altres territoris. En aquest sentit, es vol treballar per iniciar un procés

d'intercanvi amb una organització juvenil de Bòsnia «Youth Iniciative for Human Rights» en tant que és un territori on el

conflicte ètnic hi és present però que entitats com l'esmentada, treballen intensament per la cohesió social de joves de

les diferents ètnies. Es considera que conéixer de prop aquesta entitat pot permetre i generar la oportunitat de que

l'Aixada aprofundeixi en la reflexió entorn la igualtat en la diversitat, la generació i mediació de conflictes ètnics, la

democratització de les societats, l'enfortiment de l'estat de dret, la memòria històrica i l'antiracisme.

Les xarxes socials de l'Aixada continuen actualitzant la informació però cal esmentar que han aparegut problemes amb

la pàgina web que han impossibilitat que aquesta continués funcionant. Durant l'any 2017, es treballarà per tal que torni

a estar en funcionament. 
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5. #SALUT

Objectius generals 

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

saludables.

• Facilitar, consolidar i/o donar a conèixer eines i recursos per al treball de la salut a les entitats del

CJB.

• Influir en la política municipal de salut facilitant que aquesta s’adeqüi a les necessitats dels i les joves, i

de forma més concreta, avaluar el desplegament i/o implementació d’aquell seguit de propostes en

matèria de salut plantejades des del CJB.

Accions previstes

5.1. Campanya “En Boles” per a la prevenció del VIH i altres ITS

Les dades recollides per l'Agència  de Salut  Pública de Barcelona,  entre  d'altres,  mostren clarament una

tendència a l'alça en els casos de transmissió d'Infeccions de Transmissió Sexual (ITS), especialment en el cas

de HSH i amb infeccions com la sífilis i la gonoccòcia. Per altra banda, les enquestes amb joves constaten una

relaxació dels i les joves en l'ús del preservatiu com a mètode anticonceptiu i per a la prevenció de les ITS,

especialment en aquells barris de la ciutat amb un major grau de vulnerabilitat social.

Per tot plegat, des del Consell de la Joventut de Barcelona seguirà impulsant aquest 2017 la campanya que va engegar

adesembre de 2016, en motiu del Dia Mundial del VIH-Sida. La campanya s'emmarca en el lema Gaudeix #EnBoles, i

és de prevenció del VIH i d’altres ITS. Aquesta campanya va dirigida a joves i entitats juvenils de la ciutat i consisteix en

el repartiment de 5000 packs de preservatius i lubrificants que es poden trobar en diversos punts de la ciutat i que

també estan disponibles gratuïtament per a entitats juvenils que vulguin promoure la Salut Sexual en alguna de les seves

activitats. Cal destacar també que la campanya compta amb la col·laboració d'Amantis, i gràcies a aquesta col·laboració

les persones majors d'edat que participen al qüestionari obtenen un val del 10% i entren al sorteig d'un obsequi ofert

per part de la botiga (que se sortejarà el 14 de febrer de 2017, Dia Europeu de la Salut Sexual).

Per  donar  continuïtat  anual  a  la  feina  ens  plantegem desenvolupar  monografies  al  voltant  de  diversos  temes  que

considerem que és important abordar, com per exemple:
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- quin paper pot tenir la PrEP en la prevenció d'ITS en el cas de HSH?

- com es pot abordar la prevenció en l'entorn digital? Hi ha diferències en els hàbits sexuals i les conductes de risc si ens

centrem en les persones (especialment joves) que utilitzen les Apps?

-  quina tasca poden tenir les entitats educatives en la promoció d'una sexualitat lliure i més segura?

Al voltant de cadascun d'aquests temes està previst recollir el posicionament de les entitats juvenils, les línies d'actuació

que s'estan desenvolupant des de les institucions, estudis científics o publicacions d'entitats referents, i recursos d'utilitat

per a cada cas.

5.2.  Es busca sang fresca
Des del Banc de Sang i Teixits de Catalunya se'ns informa de la necessitat de seguir treballant conjuntament per a

promoure la donació de sang entre els i les joves, atès que en determinades èpoques de l'any els recursos són escassos

i cal, a més a més, que la gent jove conegui la importància de donar sang i que això esdevingui un hàbit quotidià.

Durant aquest 2017 hem de valorar en quin format es materialitza la nostra col·laboració amb el Banc de Sang i Teixits

de Catalunya. Des del CJB considerem que la realització de la jornada de donació de sang és una bona iniciativa per

això es planteja desenvolupar una donació de sant en el marc de la Lali Jove 2017. 

En paral·lel a això, des del CJB seguim i seguirem fent difusió de diversos actes que s'organitzen des del Banc de Sang i

Teixits de Catalunya, com la Marató de Donants o la campanya Sang Blava, que es realitza a Gràcia.

5.3. «#EnPetitesDosis»
Els  espais  participatius generals  en el  marc del  procés participatiu  «O te'l  fas  o te'l  fan» han permès conèixer  el

posicionament de les entitats juvenils en els diferents aspectes relacionats amb les drogues. Ara bé, tot i que entre les

mesures recollides n'hi ha algunes que fan referència a espais de lleure i d'oci alternatiu. Cal treballar per realitzar una

jornada de debat en torn a les drogues i l'oci alternatiu.

Així mateix farem un acte de presentació de la guia #EnPetitesDosis que s'enfoca des de la perspectiva de reducció de

riscos.

5.4. Reedició de la guia de salut emocional 
L'any 2008 el CJB va iniciar el seu treball en la línia de la Salut Emocional, iniciant un projecte de treball de la Salut

Emocional als instituts i elaborant una sèrie de publicacions en aquest àmbit que van tenir molt bona acollida. Una

d'aquestes va ser una guia de salut emocional dirigida a joves individuals, que permetia que aquests reflexionessin sobre

la seva situació personal i com aquesta repercutia en les seves emocions. Així mateix, els convidava a actuar per a

canviar aquesta situació. Tenint en compte que a dia d'avui segueix sent necessari treballar aquest tema amb els i les

joves, ens plantegem reeditar-la revisant-ne els continguts. Es planteja reeditar la guia publicada anys anteriors, per tant

caldrà  revisant-ne els  continguts  amb la  col·laboració  de  l'Agència  de Salut  Pública  de Barcelona  i  incorporar  les

propostes que sorgeixin de les entitats que participen del Grup de Treball de Salut. Un cop elaborats els continguts, es
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dissenyarà la guia i es procedirà a la seva impressió. Es faran arribar exemplars a tots aquells centres que es considerin

d’interès.

5.5. Salut associativa, mental i emocional 
A més a més, a principis de 2016 vam participar a la formació sobre salut mental  desenvolupada des del Consell

Nacional de la Joventut de Catalunya (CNJC), i a partir d'aquí vam constatar la importància de treballar en la salut

emocional de les entitats juvenils considerant que és necessari parlar de la participació a les entitats com a clau per a la

salut emocional en aquest entorn. En aquesta jornada formativa ens vam poder dotar d'eines per treballar per la plena

inclusió i l'efectiva participació de les persones i entitats que participen i treballen al CJB, per donar resposta i prevenir

el  «burn-out» associatiu,  treballar per la resolució de conflictes al  si  de les nostres entitats  i  dur a terme un bon

acompanyament emocional de les persones associades a les entitats que participen al CJB, així com al Secretariat i

equip tècnic del CJB. A partir d'experiències viscudes i d'exercicis pràctics vam poder descobrir eines per treballar

diàriament aquestes qüestions.

De cara al 2017 ens plantegem doncs seguir desenvolupant aquesta tasca i transmetre aquestes eines i recomanacions

a les entitats  juvenils  en col·laboració amb el CNJC. Al seu torn se seguirà treballant per entrar a les escoles de

formació de les federacions educatives per tal de treballar la salut mental a les entitats educatives de base, un recurs

que pot ser molt rellevant per aquelles entitats ubicades als barris de l'eix Besòs, que treballen amb joves de famílies

amb una menor renda econòmica. 

5.6. Difusió de la guia «Les TIC i tu, una relació addictiva?»
Aquest 2017 se seguirà treballant aquest camp innovador que ha generat molt d'interès i del qual hi ha poc material i

recursos.  En aquest  sentit  es  cercaran recursos  que es puguin reciomanar  utilitzar  davant  les  damenades  que es

generen per part dels agents a qui s'ha fet arribar la guia. Durant l'any se seguirà treballant per fer difusió d'aquest

recurs. 

5.7. Difusió i distribució de recursos de salut
Durant l'any 2017 se seguirà treballant per distribuir els recursos, en l'àmbit de la salut, que es troben a disposició de

les entitats juvenils i el públic en general. Actualment es disposa d'aquestes guies i materials:

- Les TIC i tu, una relació additicva?

- Salut i viatges

- Sexualitat

- Bullying

- T'estresses?

- Alimentació responsable:

- Menjar de carmanyola

- Salut laboral

- Salut emocional
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- Donació de sang

5.8. Reedició de la guia sobre les donacions de sang
Aquesta és una nova línia d'actuació en matèria de salut sorgida a partir de la manca d'exemplars disponibles en format

físic de la guia per al foment de la donació de sang dirigida a joves i entitats juvenils, que ja s'havia editat prèviament, i la

constatació per part de les entitats juvenils de la necessitat de reeditar-la. 

Aquest 2017, tenint en compte que la reedició ja està enfocada, cal fer el disseny de la guia i la distribució del recurs

per fomentar les donacions de sang entre la gent jove. 
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6. #CULTURA

Objectius generals

• Treballar per a l'enfortiment de les entitats a partir de la coordinació associativa en base a diversos

projectes.

• Fomentar l'aparició d'un oci alternatiu que satisfaci les necessitats dels i les joves

• Ampliar la visibilitat del CJB, el Moviment Associatiu Juvenil (MAJ) i  els i les joves als mitjans de

comunicació

• Recollir les demandes i propostes del Moviment Associatiu Juvenil (MAJ) de la ciutat i apropar-les a

• les administracions.

Accions previstes

6.1. Campanya pel reconeixement de l'Oci Alternatiu i la Cultura Dispersa
El posicionament que va fer el CJB durant el 2016 en relació al foment de l'oci alternatiu i la cultura dispersa, així com la

feina feta en relació a aquestes entitats, tindrà continuïtat en el projecte 2017. Davant la invisibilitat d'aquests col·lectius

als principals espais de participació associativa de la ciutat, es planteja seguir propiciant l'espai del GT com un punt de

trobada oberta convidant a totes les entitats de Cultura Dispersa i  Oci Alternatiu. Entre les principals necessitats i

reptes del  moviment així  com la  necessitat  de treballar  en xarxa conformant un grup estable de treball  des  d'on

articular una campanya de reconeixement social i institucional.

Es preveu que les entitats d'aquest grup de treball segueixin col·laborant en espais com l'Associa't a la Festa a  les festes

de la Mercè de la ciutat o la Lali jove 2017. Amb tot es donarà suport als seus processos interns i s'acompanyarà aquest

col·lectiu d'entitats en la constitució de «Rol Barcelona». Se'ls proposarà entrar a formar part del CJB com a membres.

Per tots aquests motius els programes de ràdio que s'havien plantejat s'encararan el 2017.

6.2. Univers alternatiu: espai de trobada a les xarxes
La campanya «d'Univers Alternatiu» compta amb una  fanpage pròpia i un grup intern de coordinació entre tots els

membres del grup de treball i l'objectiu és poder ser un espai online on es recullin totes els activitats relacionades amb

l'Oci Alternatiu i la Cultura Dispersa de la ciutat. Per poder dotar d'una imatge pròpia al projecte «Univers Alternatiu»

el grup de treball va crear un logotip que també va servir com a imatge per les xarxes socials.
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6.3. Projecte de foment de l'oci alternatiu per les persones joves els caps de 
setmana

Enguany l'objectiu d'aquesta línia és avançar cap a l'execució d'un programa de ciutat d'oci nocturn alternatiu. Tenint en

compte les conclusions i informacions extretes de la xerrada a la qual es va assistir durant el 2016, a la UB de Mundet

sobre experiències d'Oci Alternatiu i, algunes, d'oci nocturn començarà a donar forma a aquesta línia d'acció que cerca

treballar amb els Espais Joves de la ciutat i amb l'Ajuntament de Barcelona.

De la mateixa manera, el CJB com a gestor de l'Espai Jove la Fontana pot ser un espai potencial per iniciar una prova

pilot d'oci nocturn. Des del CJB i el Grup de Treball  d'Oci Alternatiu i Cultura Dispersa s'ha treballat poder oferir

aquest oci nocturn amb voluntaris de les associacions culturals del consell per poder iniciar aquesta prova pilot. 

Durant el 2017 s'espera poder avançar en una proposta en concret sobre el projecte i veure de quina manera el CJB,

l'Espai Jove la Fontana i el Grup de Treball d'Oci Alternatiu i Cultura Dispersa pot tenir cabuda en aquest. 

6.4. Col·laboració amb el Brot 2016
Aquest 2016 se celebrarà la sisena edició del Festival  Brot,  coordinat des de l'Ajuntament de Barcelona, i  amb la

participació de diversos equipaments juvenils i culturals de la ciutat.

El CJB segueix participant del procés organitzatiu del Festival, realitzant tasques de suport i seguiment i participant en

les reunions preparatòries que es realitzen també amb les persones referents de cadascun dels equipaments.

El grup guanyador del Brot tindrà la possibilitat de participar en algun dels projectes del CJB. 

Participar a les reunions preparatòries del Brot 2017 amb la resta d'espais i equipaments juvenils de la ciutat, formar

part de la definició de les bases del concurs així com de la calendarització, fer seguiment de l'actualitat sobre el concurs

i de les inscripcions, difusió del concurs i dels diferents actes relacionats, participar de l'avaluació del Brot 2016.  

6.5. Coordinació entre Espais Joves per conèixer la oferta cultural juvenil
Aquest projecte neix del  treball  de diagnosi  sobre l'oferta cultural  als  equipaments juvenils  de la ciutat que es va

realitzar  l'any  passat.  L'anàlisi  de  les  enquestes  als  diferents  equipaments  juvenils  van  posar  de  manifest  algunes

conclusions importants que han determinat la creació d'aquesta nova línia:

 Els tallers i activitats són molt canviants. Algunes de les activitats es mantenen durant l'any però els diferents

espais joves actualitzen la seva oferta formativa cada quadrimestre amb activitats especials durant l'estiu.

 La  tipologia  dels  tallers  que  s'ofereixen  són  molts  semblants,  tot  i  que  hi  ha  certes  disciplines  que  no

s'ofereixen a cap dels espais, sobretot aquelles que fan referència a processos de creació artística.

 Hi  ha  espais  a  la  ciutat  que  generen  molta  oferta  cultural  i  als  quals  costa  d'arribar  per  la  seva  poca

visibilització, per tant, es creu que existeix una oferta formativa i creativa que no arriba amb facilitat a les

persones joves.

 No existeix cap tipus de connexió ni contacte entre les persones encarregades de l'oferta cultural als diferents

espais,  aquesta  connexió  permetria  oferir  un  catàleg  complet  i  redistribuir  els  desitjos  culturals  de  les
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persones entre els diferents barris i districtes de la ciutat.

 L'oferta  cultural  dels  espais  no  és  suficientment  accessible,  la  recerca  d'un  taller  o  espai  creatiu  passa

obligatòriament per anar a l'equipament, posar-s'hi en contacte o buscar en profunditat entre els diferents

equipaments. Un procés massa feixuc que podria estar dificultant la participació juvenil en l'àmbit cultural.

Les dades recollides a través del breu anàlisi  fa palès la necessitat de coordinació entre els  Espais Joves així com

compartir els respectius processos de programació de tallers, com detecten els interessos dels i les joves i com donen

resposta a les seves demandes.

En  primer lloc  és  necessari  per  el  retorn de les  conclusions  extretes  de l'enquesta  impulsada pel  CJB  on hi  van

participar: Espai Jove La Fontana, Espai Jove Garcilaso, Casal de Joves Palau Alòs, Espai Jove La Bàscula,  Espai Jove Les

Basses.  Es  reunirà  a  les  persones  treballadores  d'aquests  equipaments  que  van  respondre  l'enquesta  per  tal  de

traslladar la necessitat de crear un grup de treball estable i continu que permeti reflexionar sobre com s'elabora l'oferta

d'activitats, com es detecten les necessitats i demandes culturals dels i les joves que fan ús de l'equipament, com es

detecten les de les persones joves que no en fan ús... Fruit d'aquesta reflexió, es tracte de poder crear un espai de

treball per intercanviar bones pràctiques i abordar aquest tema conjuntament així com treballar per tenir un model de

ciutat compartit,  si  així  es valora.  El  CJB serà,  en un inici,  l'impulsor d'aquesta línia d'acció però es valora que es

necessita un ferm recolzament del Departament de Joventut en tant que és qui pot donar legitimitat a aquest procés

d'establiment de coordinació i comunicació entre Equipaments Juvenils.
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7. #SOSTENIBILITAT

Objectius generals

• Promoure la sostenibilitat des de l'associacionisme juvenil, mitjançant tallers i activitats que acostin,

tant a les entitats com a la ciutadania en general, el coneixement i pràctiques per a poder dur a

terme un model de vida conseqüent amb el medi ambient i que inclogui conductes sostenibles.

• Fomentar el debat en el sí de les entitats juvenils (incloent el propi CJB) entorn a les mesures que

aquestes han d'aplicar en la seva tasca quotidiana per tal d'ésser més sostenibles. Donar suport en

l'aplicació d'aquestes mesures.

• Fer seguiment de la política municipal en matèria de sostenibilitat i recolzar la difusió del Compromís

Ciutadà per la Sostenibilitat entre les entitats juvenils de la ciutat.

Accions previstes

7.1. Campanya de difusió del Compromís ciutadà per la Sostenibilitat
El Consell de la Joventut de Barcelona és una entitat signant del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat, amb l'objectiu

de desenvolupar a partir d'aquí una sèrie d'actuacions aplicables a nivell intern però alhora també servir d'exemple per a

les entitats juvenils membres que es plantegen com poden esdevenir més sostenibles en el seu dia a dia. A dia d'avui hi

ha 15 entitats del CJB i/o juvenils que són signants del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat, i cal seguir fent-ne

difusió per tal d'aconseguir una major implicació i participació de les entitats en aquest àmbit.

En el marc del Grup de Treball de Sostenibilitat s'ha considerat necessari fer difusió del Compromís Ciutadà per la

Sostenibilitat tractant alhora altres temàtiques mediambientals que poden ser d'interès per a les entitats. Tenint en

compte això, i després de valorar-ho tant en el grup de treball com en espais de participació plenària del CJB, es va

optar per treballar la promoció de la mobilitat sostenible.

En el cas del 2016, es contactarà amb la Plataforma per la Qualitat de l'Aire i altres entitats de referència per tal de

posar el tema a debat amb les entitats juvenils i teixir conjuntament el discurs del CJB en aquest àmbit alhora que es

dotaran  d'eines  a  les  entitats  per  a  treballar-ho.  Tot  plegat  contextualitzant-ho  amb  els  objectius  del  Compromís

Ciutadà per la Sostenibilitat.
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7.2. Transformació associativa dels espais urbans
Des del CJB es considera el Pla Buits com a una oportunitat per a les associacions de la ciutat de trobar un espai on

poder realitzar projectes que fins ara no podien dur a terme per manca d'espais idonis, alhora que permet també que

espais municipals que estan desaprofitats siguin utilitzats amb uns objectius clars. Així mateix, tenim una clara voluntat

de seguir difonent possibles noves convocatòries del Pla Buits, tal i com s'ha fet en edicions anteriors, per tal que les

entitats del CJB ho coneguin i ho identifiquin com un projecte profitós per a elles. Hem participat en l'assignació d'espais

de la segona convocatòria, tot i no poder entregar finalment l'avaluació, i de cara al 2017 hi ha la voluntat de seguir-hi

participant amb una major implicació.

En aquesta línia, les entitats consideren necessari fer visibles aquells projectes de gestió ciutadana o associativa que

s'estan desenvolupant amb èxit a dia d'avui, per la qual cosa plantegen realitzar una taula d'experiències amb aquests

projectes de cara al 2017.

Durant l'any 2017 des del CJB es generaran espais de reflexió en torn a les polítiques d'urbanisme, els buits urbans i la

restauració d'espais degradats, i es debatrà aquest tema tenint en compte experiències d'apoderament i participació

liderades per col·lectius socials i entitats. Així mateix, i en paral·lel a aquest procés de debat, es farà difusió de les

properes convocatòries del Pla Buits, a través de la tramesa electrònica del CJB, del butlletí electrònic del Centre de

Recursos per a les Associacions Juvenils (CRAJ) i de les xarxes socials, fomentant la presentació de projectes per part de

les entitats juvenils de la ciutat. Es planteja també la possibilitat de realitzar una xerrada informativa oberta a totes les

entitats juvenils, organitzada des del CRAJ.

Per  altra  banda,  desenvoluparem una tasca  de  seguiment  dels  projectes,  especialment  si  entre  els  projectes  que

aconsegueixin un espai n'hi ha que són gestionats per entitats juvenils de la ciutat. I també voldríem participar dels

següents processos d'avaluació de projectes, sempre que el CJB no es presenti en aquella convocatòria.

Durant aquest any 2017, a partir de les bases del Pla Buits, valorarem la possibilitat d'impulsar un projecte des del CJB

realitzant una diagnosi conjunta amb entitats membres i entitats de base. De cara al 2017, sempre i quan hi hagués

interès des de les entitats membres i s'aconseguís també la implicació de determinades entitats de base, presentaríem

un projecte, entenent que la millor manera de treure profit del Pla de Buits no és només difonent-lo, sinó demostrant la

oportunitat que genera i la utilitat que pot tenir per entitats amb manca d'espais per desenvolupar projectes propis.

7.3. Associacionisme sostenible
Aquesta línia d'actuació ha de facilitar que les entitats siguin conscients de la importància de desenvolupar pràctiques i

hàbits més sostenibles i com aquests poden repercutir en el seu dia a dia i tenir alhora un impacte global positiu.

Tenint en compte l'interès mostrat per les entitats juvenils membres del CJB en vers a la possibilitat de poder treballar

en el seu dia a dia amb proveïdors sostenibles i, alhora, el desconeixement que aquestes entitats manifesten en vers a

aquest tema, es considera necessari  des del  CJB liderar un procés de coordinació entre proveïdors sostenibles en

diferents matèries com telefonia, energia, serveis financers, assegurances etc. i l'associacionisme juvenil.

Es debatrà amb les entitats membres les alternatives disponibles en cadascun dels àmbits i es fomentarà la coordinació

en aquells temes on les diverses entitats tinguin interès.

Durant  el  2017  se  seguiran  duent  as  terme  passos  per  realitzar  una  publicació  sobre  sostenibilitat  i  proveïdors
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sostenibles. Aquesta publicació la realitzarà el Grup ECOS a principis de 2017 amb el suport de la Xarxa d'Economia

Solidària,  el  CNJC i  el  CJB  i  inclourà els  següents  temes:  finances,  política de compra  i  proveïdors,  alimentació  i

begudes, sostenibilitat i tecnologies de la informació i la comunicació.

7.4. Activitats mediambientals a La Fontana
En el marc del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat, i tenint en compte el Pla d'Acció Ambiental  treballat des de

l'Equip  Tècnic  del  CJB  present  a  La  Fontana,  es  realitzen  periòdicament  diverses  actuacions  i  projectes  de  caire

mediambiental en aquest equipament gestionat pel CJB, amb una incidència tant a nivell  intern (equip tècnic) com

extern (persones i entitats usuàries de l'equipament).

A banda de la possibilitat de realitzar determinades accions de sensibilització emmarcades en diades mediambientals

concretes, entre els principals projectes que es desenvoluparan hi ha:

- Hort urbà: manteniment de l'hort urbà, desenvolupat conjuntament amb joves individuals de Gràcia. Actualment s'està

valorant  una  possible  transformació  estructural  juntament  amb  els  responsables  tècnics  del  Districte,  canviant

l'estructura actual.

- Prevenció de residus: manteniment i alimentació del compostador per part de l'Equip Tècnic, del qual se n'ha de fer

seguiment i  valorar conjuntament amb una persona experta el seu desenvolupament. També es seguiran realitzant

altres actuacions, com les jornades d'intercanvi «Renova la teva roba», el punt de Book Crossing i la recollida de taps de

plàstic o de mòbils i carregadors en desús.

Així  mateix,  des del  Grup motor del  Pla  d'Acció Ambiental  de La Fontana també ens plantegem la possibilitat  de

desenvolupar altres activitats o jornades de caire mediambiental relacionades amb jornades concretes com poden ser el

Dia Mundial de L'Aigua, el Dia Mundial del Medi Ambient o la Setmana per la Prevenció de Residus.

Per altra banda, durant l'any també es farà revisió del Pla d'Acció Ambiental de La Fontana, realitzant un seguiment de

l'estat de les diferents mesures que es contemplen.

7.5. La Verdinada a Gràcia
Des de l'Espai  Jove La Fontana,  equipament gestionat  pel  CJB,  s'ha anat participant  en els  últims anys en aquesta

iniciativa que pretén treballar la sostenibilitat al barri de Gràcia, sensibilitzant a la ciutadania. Tenint en compte que els

objectius d'aquesta coincideixen plenament amb els del CJB, s'opta des del Grup Motor del Pla d'Acció Ambiental de

l'Espai Jove La Fontana per desenvolupar diverses activitats que girin en torn a un eix temàtic que pel que fa a l'any 2017

està per determinar.

La Verdinada a Gràcia 2016 tindrà lloc del 29 de febrer al 20 de març i a l'Espai Jove La Fontana s'hi realitzaran diverses

activitats:

- Exposició / cartelleria amb dades, gràfiques, imatges i preguntes freqüents sobre l'aigua

- Mapa amb els diferents elements i xarxes del circuit de l'aigua localitzades a Barcelona i rodalies: xarxa de distribució,

xarxa de col·lectors principals, dipòsits d'aigües pluvials, potabilitzadores, dessalinitzadora, etc.

- Xerrada sobre gestió dels recursos hídrics amb «Aigua és Vida» i l'Aula de l'Aigua.

- Documental «Les nostres energies», desenvolupat per Enginyers sense Fronteres.

Un cop realitzada la Verdinada es farà una reunió de valoració i es decidirà el tema de la Verdinada de l'any 2017.
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7.6. Recursos de sostenibilitat des del CRAJ
El Centre de Recursos per a les Associacions Juvenils, gestionat pel CJB, compta entre els seus objectius, informar en

matèria de sostenibilitat, oferint recursos a les entitats juvenils com poden ser reculls d'informacions, activitats o fitxes

sostenibles.

Des del CJB i el CRAJ ens seguim marcant com a un dels objectius clau informar i donar eines a les entitats juvenils per

a  promoure una perspectiva més sostenible a les seves tasques quotidianes i  això ho desenvoluparem a través de

diferents recursos elaborats.

- Les Pràctiques Sostenibles, fitxes informatives que ofereixen consells pràctics per fer que l'activitat quotidiana de les

entitats i col·lectius esdevingui més sostenible. Es preveu que durant aquest any 2017 s'actualitzin totes les fitxes i es

deixa oberta la possibilitat de desenvolupar alguna nova fitxa si alguna entitat juvenil mostra inquietud per un tema a

tractar que no s'hagi treballat prèviament.

- Recull de sortides sostenibles, que es puguin realitzar per les rodalies de Barcelona essent accessibles amb transport

públic  (partint dels  recursos ja creats  per diverses entitats de la ciutat) i  promovent així  que les entitats  prenguin

consciència de la importància de tenir en compte una mobilitat sostenible en totes les seves activitats.

- Actualització de l'apartat web del CRAJ destinat a parlar de sostenibilitat, incorporant noves entitats referents en

aquest àmbit i recursos d'interès per a les entitats juvenils.
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8. #CULTURA DE LA PAU

Objectius generals

• 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

• Fomentar la participació i la creació de xarxes d'entitats juvenils arreu

• 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

Accions previstes

8.1. Diàlegs per la pau
«Diàlegs per la pau» és la principal  acció de sensibilització del  CJB a Barcelona. Es fonamenta en la necessitat de

complementar els projectes de cooperació que es desenvolupen i oferir espais de coneixement, de sensibilització i

d'educació per la pau a les persones joves de la ciutat. L'objectiu inicial és poder oferir un espai de reflexió sobre la No-

Violència i les eines que són a l'abast de les persones joves per poder reduir els conflictes.

Les temàtiques per tractar aquest any 2017 estan per determinar.

8.3.  Xarxa TanjaZoom
El projecte de cooperació amb la Xarxa TanjaZoom és un dels projectes amb més trajectòria dins el CJB. Enguany farà

6 anys que es va iniciar i any rere any el CJB ha treballat amb els membres de la junta de la xarxa, amb els seus

coordinadors amb el grup d’educadors i educadores. Al llarg d'aquests anys s'ha fet un extens conjunt de formacions i

espais de debat. 

El projecte de la xarxa, però, no acaba de funcionar tal i com s’esperava. Aquests motius i el recent anunci per part del

Casal dels Infants de Tànger sobre la seva desvinculació del projecte de la Xarxa TanjaZoom. Aquest 2017 el CJB es

planteja tancar la col·laboració amb la Xarxa TanjaZoom. 

S'espera poder fer un bon tancament del projecte i treballar amb la xarxa la seva autonomia i autogestió abans de
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finalitzar l’any per tal que el projecte tingui continuïtat. 

8.4. Projecte Bòsnia: ensoarrant murs, construint ciutadania
El projecte de cooperació “Bòsnia, ensorrant murs i construint ciutadania” és un projecte en col·laboració amb el Youth

Initiative for Human Rights –YIHR Bòsnia i Hercegovina – que s’ha treballat durant tot el 2016 per poder iniciar-se al

2017. Per enfocar el treball es disposa dels objectius del projecte i cal treballar en la seva planificació i concretar-ne el

disseny. El CJB acollirà els joves del YIHR a principis del mes d’abril de 2017 i el grup de treball de Bòsnia del CJB

viatjarà a Sarajevo al setembre de 2017. El mes de gener està convocat el grup de treball del projecte de Bòsnia per

preparar el projecte d’acollida de l’abril.

8.5.  Festival de curtmetratges BcnZoom
El Festival BcnZoom és un dels grans projectes de sensibilització i promoció de la cooperació del CJB.  El concurs de

projectes se va celebrarà entre els mesos de març i febrer de 2017 i tal de poder garantir que el grup guanyador pugues

assistir  al  TanjaZoom.  D'aquest  concurs  en  sortirà  un  grup  guanyador  que  al  maig  del  2017  viatjarà  a  Tànger, i

participarà al TanjaZoom i on desenvoluparà les dinàmiques preparades.

De cara al 2017 el BcnZoom recupera el seu format habitual i s'amplia per tal de poder oferir, també, uns tallers previs

a la visualització dels curtmetratges. El BcnZoom que tindrà lloc el 2017 s'ha dissenyat tenint en compte la revisió del

BCN de l'any anterior. Durant el festival de Barcelona, en el marc dels tallers previs a la gala, s'emetran els guanyadors

del TanjaZoom 2016 . Al seu torn una delegació del Casal dels Infants de Tànger facilitarà un dels tallers programats. 

Aquest any es millorarà la difusió del projecte per tal d'arribar a més entitats ipersones joves i adolescents participants.

8.6. Projecte Sàhara
Durant el 2016 el Projecte Sàhara ha estat en fase de planificació, és un projecte que va més enllà de les accions

previstes per al 2017 i que també té per objectiu la creació d’una xarxa de suport amb el Sàhara d’organitzacions i

associacions. Enguany, la comissió de coordinació de la xarxa de suport (de la qual el CJB forma part) s’ha reunit quatre

vegades i  la comissió (de la qual també es fora part) tres vegades. La planificació del projecte per al  2017 ja està

tancadada. A principis de l'any 2017 es conformarà el grup de treball pel Projecte. 

Durant  el  2017 s’han planificat  un conjunt  de accions  emmarcades  en el  projecte,  les  accions  planificades són les

següents:

 El grup de treball del Projecte Sàhara rebrà una formació sobre No-Violència i Història del Sàhara Occidental

per part de Novact i d'ACAPS. 
 Crearà i  dinamitzarà  una part  de la  formació  de formadors  líders  àrabs  que es  celebrarà al  març-abril  a

Barcelona des d'una perspectiva juvenil, parlant sobre participació, moviments socials, empoderament juvenils

i eines per la participació. 
 Participarà a les jornades internacionals sobre No-Violència que es faran a Tindouf i  on el grup de treball

disposarà d’un espai per treballar directament amb joves allà. Aquesta conferència té per objectiu reunir a més
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de  190  sahrauís  de  camps,  de  territoris  ocupats  i  de  la  diàspora  i  poder  treballar  amb  ells  sobre  la

independència, el referèndum i les accions no-violentes. L’objectiu del CJB serà poder treballar directament

amb el grup de joves voluntaris assistents a la conferència i poder discutir estratègies i propostes en concret

així com establir una xarxa d’enllaç i coordinació directa per poder donar continuïtat al treball iniciat. Aquesta

conferència està prevista per setembre.
 Preparar i executar una o dues càpsula formativa per joves sahrauís (de els 9 càpsules que es faran) que es

presentaran en el marc de la conferència i que han de servir perquè l'entitat que NOVA Sàhara, l’entitat que

acull la conferència a Tindouf , pugui treballar amb els seus activistes.
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9. #FOMENT DE L'ASSOCIACIONISME JUVENIL

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.

• Treballar per a l'enfortiment de les entitats a partir de la coordinació associativa en base a diversos

projectes.

• Donar suport a les plataformes territorials existents i promoure la participació territorial més enllà

d'aquestes.

• Crear un espai de debat per articular el nou model d'equipaments juvenils de ciutat

• Fomentar l'aparició d'un oci alternatiu que satisfaci les necessitats dels i les joves

• Estendre el model de consell de joventut de base associativa arreu i propiciar intercanvis de bones

pràctiques.

• Ampliar la visibilitat del CJB, el Moviment Associatiu Juvenil (MAJ) i  els i les joves als mitjans de

comunicació

• Elaborar un document que englobi l’estratègia comunicativa del CJB i les accions necessàries per

assolir els objectius plantejat.

Accions previstes

9.1. Col·laboració amb mitjans de comunicació noves aliances
Durant aquest any hem mantingut els impacte comunicatius en mitjans de comunicació i hem pogut explorar altres vies

de col·laboració més enllà  de la  difusió d’activitats  concretes del  CJB.  Així,  a banda d’aparèixer a  mitjans com La

Vanguardia, Vilaweb o BTV com a organitzadors d’actes concrets també hem aconseguit aparèixer en aquests i altres

mitjans com a referents en temes que afecten la joventut. D’aquesta manera, la veu del Consell de la Joventut de

Barcelona ha aparegut a articles sobre temes diversos com la pujada del preu dels lloguers a Barcelona, els contractes

temporals durant l’època d’estiu o el turisme de la ciutat. Una de les accions més significatives dins d’aquesta línia ha
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sigut el programa de televisió que vam elaborar de manera conjunta amb la BTV. El programa, emès el passat 4 de

març, consistia en l’elaboració de preguntes i demandes per part de diferents entitats juvenil de la ciutat a l’Alcaldessa

Ada  Colau.  En  aquest  programa  van  participar  un  total  de  18  entitats  juvenils  de  la  ciutat  i  van  fer  preguntes

relacionades amb la situació econòmica, social i laboral dels i les joves de Barcelona, sobre l’estat dels locals per a les

entitats,  la  situació  política  del  país,  les  mesures  de  prevenció  i  actuació  en  casos  de  violències  de  gènere,

LGTBIfòbiques o racials,  l’accessibilitat de persones amb diversitat funcional,  la manca d’una Regidoria de Joventut

pròpia o la situació de les ràdios comunitàries, entre moltes altres temàtiques.

9.2. Manual de comunicació 2.0 (Pla d'acció en Xarxes Socials)
Aquesta acció es va plantejar per començar a desenvolupar durant l’últim trimestre del 2016. Primer de tot, es va fer

una anàlisi per part de l’equip tècnic i comunicació per detectar possibles millores als blogs del CJB, amb aquesta anàlisi

de base, ens van efectuar diferents reunions amb els tècnics i tècniques que gestionen els blogs i la responsable de

comunicació per acordar canvis  d’estructura,  prioritzar temàtiques i  formats a l’hora d’actualitzar-los i  establir  una

periodicitat mensual de publicacions. Durant aquestes reunions amb l’equip tècnic i el Secretariat, es va decidir dotar als

blogs de continguts propis que fessin visible diferents posicionaments i opinions tant del CJB com d’entitats i joves que

hi participen en el  dia a  dia a través d’espais  de participació com els  Grups de Treballs  o les Trobades d’Entitats.

D’aquesta  manera,  s’ha  creat  la  secció  “Sense  tabús” pel  blog  En  Boles,  la  de  “Crit  Feminista”,  pel  blog  de Re-

Generem-nos o la de “Amb mala lletra” pel blog Sortim de l’Aula. Per tal d’omplir aquestes seccions, es va demanar als

membres del Secretariat i algunes entitats que escrivissin articles per poder-los publicar i fer-ne difusió. Aquest és un

procés llarg i durant els següents mesos arribaran diferents productes comunicatius, de moment ja s’ha publicat una

crònica sobre la manifestació del passat 5 de novembre en contra de les violències masclistes i les diferents notícies que

van elaborar  els  Punts  JIP per  informar del  seguiment  de les  eleccions  als  Consells  Escolars.  A  banda d’aquestes

publicacions,  ja s’han rebut articles diversos que tracten temes com la inserció laboral  de persones amb diversitat

funcional, la migració i els murs arreu del món o les cròniques de les persones que van participar al Camp de Treball de

Gènere  (el  passat  mes  de  setembre).  Tot  plegat  ho  publicarem de  manera  mensual  als  diferents  blogs  del  CJB.

Finalment, durant aquest any també s’ha vehiculat tota la difusió de les publicacions des dels blogs i s’han planificats

campanyes específiques amb l’objectiu de donar més visibilitat als blogs temàtics del CJB i als seus continguts

9.3. Creació d'un calendari associatiu compartit
Aquesta línia està previst portar-la a terme durant l’any 2017. Durant aquest any s’ha començat a plantejar com volíem

que fos aquest calendari i  hem vist que moltes de les característiques que volíem ja les té l’agenda d’activitats del

Centre de Recursos per a Associacions Juvenils (CRAJ). Arribats a aquest punt, l’objectiu a partir d’ara és poder parlar

amb les responsables del CRAJ per tal de crear, o bé un calendari, o ampliar la seva agenda o crear un nou projecte

compartit que respongui a les necessitats de tots dos serveis i de les entitats juvenils de Barcelona.
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9.4. Ampliació d'aliances estratègiques (entitats, equipaments xarxa PIJ)
Durant aquest 2016 hem millorat la comunicació entre el CJB i altres serveis que treballen temàtiques molt semblant als

àmbits del Consell: la Xarxa de Punts d’Informació Juvenils (PIJ) i els equipaments juvenils. Per una banda, hem enfortit

el nostre vincle entre la Xarxa de PIJ’s i el CJB. Per aconseguir-ho, el PIJ Gràcia (Punt d’Informació que gestiona el CJB)

s’ha encarregat de fer de transmissor de totes les campanyes i activitats que tractaven temes adreçat a joves individuals.

Entre aquestes temàtiques trobem principalment emancipació (habitatge, món laboral i formació), gènere o sexualitat,

entre d’altres. D’aquesta manera, l’intercanvi d’informació s’ha fet de manera més directa i  ordenada i això ens ha

permès que tant la Xarxa fes molta més difusió d’activitats i campanyes del CJB com que el CJB també pogués difondre

activitats i cicles de la Xarxa. A més, també es va acordar passar a la Xarxa totes les publicacions que elaborem des del

CJB abans d’enviar-ho a impremta per tal de poder incloure els seus recursos a les nostres publicacions. Aquesta millora

de comunicació,  també amb equipaments  juvenils,  ho donat  peu a que molts  equipaments  i  PIJ’s  siguin  punts  de

distribució dels packs de preservatius i lubrificants gratuïts que vam elaborar per la campanya Gaudeix #EnBoles, o que

la demanda de publicacions per parts dels PIJ’s i els equipament juvenils s’hagi incrementat. 

9.5. Campanya Associar-se #TéSentit
Associar-se #TéSentit és el portal de l’associacionisme juvenil català, impulsat pel Consell Nacional de la Joventut de

Catalunya (CNJC) i el Consell de la Joventut de Barcelona (CJB). Neix amb l’objectiu de fomentar l’associacionisme a

Catalunya entre les persones joves associades i no associades, a més, també vol oferir un seguit de recursos per entitats

i ressaltar els valors positius d'associar-se com el treball en equip, la participació, la cooperació o el desenvolupament de

l'esperit crític. Per aconseguir-ho, s’han portat a terme diferents accions comunicatives, com la creació i difusió de

vídeos sobre els avantatges d’estar associats o diferents campanyes virals a través de les xarxes socials. 

9.6. Elaboració del Pla de comunicació del CJB
El Pla de Comunicació és una eina rellevant per poder comunicar de manera eficient i amb un bon impacte, per això és

important fer un bon posicionament estratègic que serveixi com a guia a l’hora de portar a terme tant la comunicació

externa com la interna del CJB. En aquest sentit, cal una formació en profunditat sobre estratègia comunicativa i establir

les accions concretes que es portaran a terme durant l’any vigent, així com també establir criteris d’avaluació que ens

permeti valorar les accions desenvolupades i proposar-ne de noves de cara a l’any següent.

9.7. Xarxa EuroMed
En anys anteriors, el CJB ha treballat per impulsar una Xarxa de Consells Locals de Joventut d'Europa. Un dels motius

pels quals aquesta acció no es va poder desenvolupar va ser degut a que hi ha pocs Consells de Joventut de base

associativa com el CJB o el CNJC. A més a més, volíem dotar de contingut una possible trobada entre varis Consells

d'arreu d'Europa que funcionessin de manera similar per tal de fer un intercanvi de bones pràctiques i poder impulsar

una possible Xarxa. Tot i que no es va materialitzar cap d'aquestes trobades, el CJB manté contacte amb alguns dels
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consells considerats similars a ell. D'altra banda, el Consell Nacional de la Joventut de Catalunya, coneixedor d'aquesta

acció del CJB, n'ha anat fet seguiment i ha fet contactes en espais d'intercanvi en el marc de l'European Youth Forum.

Fruit  d'aquesta participació  d'aquesta organització  internacional,  el  CNJC fa  anys  que impulsa l'Euro Mediterranian

Project (subvencionat per el Programa de la Comissió Europea Erasmus+) amb l'objectiu de convidar entitats juvenils i

consells de joventut de la riba del mediterrani a reflexionar i debatre sobre diversos temes (enguany es focalitza en

treballar sobre el racisme i la xenofòbia). Fruit d'aquest projecte, sorgeix la possibilitat que el CJB i el CNJC impulsin

una xarxa de consells locals de joventut de la riba del Mediterrani.
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10. #ESPAIS DE PARTICIPACIÓ I INTERLOCUCIÓ

A banda  de projectes  de coordinació  associativa,  una de les  funcions  del  CJB és  la  de  representació  i

interlocució política. Aquesta és una tasca que assumeix el Secretariat els membres del qual assisteixen a

consells i altres espais municipals a plataformes sectorials i coordinadores d'entitats.

En aquests espais, el CJB apropa les demandes i necessitats del moviment associatiu juvenil entenent-los com

espais de referència a la ciutat.

Aquests són els principals espais on el Consell de la Joventut de Barcelona preveu participar i fer incidència.

ALCALDIA, REGIDORIES I DISTRICTES

Interlocució amb l'Alcaldia
Reunió celebrada el mes d'octubre per a traslladar les principals 
demandes de la joventut barcelonina.

Interlocució amb la Regidoria d'Adolescència i 
Joventut (fins a maig 2016 Regidoria de Cicles de 
Vida, Feminismes i LGTBI)

Reunions cada dos mesos per al seguiment de les polítiques 
municipals en matèria de joventut

Interlocució amb les Regidories de Districte
Reunions realitzades amb totes les regidories de districtes de la 
ciutat per al seguiment de les polítiques de joventut als districtes.

CONSELLS MUNICIPALS

Consell de Ciutat

Vice-Presidència del Consell de Ciutat
Participació als plenaris i permanents
Grup de Treball d'Espai Públic

Consell Municipal d'Entitats de Barcelona

Participació als plenaris i membres de la permanent
Grups de Treball
Permanent associativa

Consell Municipal de Benestar Social
Participació als plenaris
Grups de treball de drogues, salut, infància

Consell Municipal de Cooperació al 
Desenvolupament Participació als plenaris i permanents

Consell de Dones de Barcelona Participació als plenaris i permanents

Consell Escolar Municipal

Participació als plenaris i permanents
Membres de la comissió de participació
Presidència de la subcomissió de l'alumnat

Consell de l'Habitatge Social de Barcelona Participació als plenaris i permanents

Consell Ciutadà per la Sostenibilitat Participació als plenaris i permanents

Consell Municipal de Gais i Lesbianes i Homes i 
Dones Transsexuals Participació als plenaris

Consell Municipal d'Immigració
Participació als plenaris i permanents
Trobada d'Entitats
Participació a actes d'aquest Consell

Consell Municipal de l'Esport Participació als plenaris

 ALTRES ESPAIS MUNICIPALS i INSTITUCIONALS

Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva Membres del Consell de Govern
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Xarxa Bcn Antirumors Participació i/o col·laboració en els GT i accions de la Xarxa

Consell de Centre de l'Espai Jove La Fontana Membres de la Comissió

Pla Funcional dels Punts d'Informació Juvenil Membres de la comissió de treball

Comissió de Seguiment del Pla Jove Participació en les reunions de seguiment

Taula de seguiment del Pla de Xoc contra l'atur 
juvenil Participació en les reunions de seguiment

Taula Pla de Locals Participació en les reunions de seguiment

Consell Consultiu i Assessor de Btv Membres

Comissionat d'Educació i Universitats Reunions de treball 

Comissionat de Democràcia Reunions de Treball

Direcció de Joventut Reunions de treball per abordar projectes i qüestions 

PLATAFORMES ASSOCIATIVES I MOVIMENTS

Consell d'Associacions de Barcelona Membres de la Junta

Consell Nacional de la Joventut de Catalunya Coordinació associativa

Xarxa de Consells Locals de Catalunya Coordinació associativa

Triangle Jove Participació de les trobades

FSCat Membres

Plataforma d'Entitats de Gestió Ciutadana Membres de la plataforma i seguiment de les accions

Unitat contra el Feixisme i el Racisme Membres de la plataforma. Desenvolupament d'accions conjuntes.

Somescola Membres de la plataforma

Taula per la Infància i l'Adolescència a Catalunya Membres

Xarxa d'Associacions de Catalunya Membres

Plataforma Tancarem el CIE Membres

Plataforma #StopPujadesTransport Membres

Plataforma Unitària Contra les Violències de 
Gènere Membres

GRUPS DE TREBALL i ESPAIS DE PARTICIPACIÓ DE LES ENTITATS

GT Educatives

GT Gènere

GT Sexualitat

GT Diversitat Funcional

GT Drogues

GT Emancipació

GT Estudiantils
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GT Lali Jove

GT LGBT

GT Cicle Mobilitzacions Socials

GT Polítiques

GT Cooperació

GT Territori

GT Aixada Antiracista

GT Cultura

GT Sostenibilitat

GT Princesa

GT VCP

Trobada d'Entitats

Trobada d'Àmbits

Secretariat

ASSISTÈNCIA A ACTES D'ENTITATS MEMBRES, OBSERVADORES I ALTRES

Assistència a actes i activitats on el CJB ha estat convidat
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