
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

Línies 2018 



 
 
 
 

Punt INFOJove de Gràcia – Línies 2018  - 2 - 

  

 

 

  

 

C/ Gran de Gràcia, 190-192 

08012 Barcelona 

93 368 10 05 

http://www.elpuntdegracia.org/ 

 



 
 
 
 

Punt INFOJove de Gràcia – Línies 2018  - 3 - 

ÍNDEX 

1. INTRODUCCIÓ .............................................................................................................. 5 

1.1. La gestió associativa .............................................................................................................. 5 

1.2. Línies generals d’actuació del PIJ Gràcia .......................................................................... 7 

1.3. Eixos compartits ..................................................................................................................... 9 

2. ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT .................................................................................... 10 

2.1. Equip tècnic .......................................................................................................................... 10 

2.2. Coordinació amb els serveis ubicats a l’equipament ................................................. 12 

2.3. Gestió ciutadana .................................................................................................................. 13 

2.4. Treball de territori a Gràcia ............................................................................................... 14 

2.5. Xarxa de Punts INFOJove ................................................................................................... 17 

3. DIFUSIÓ I COMUNICACIÓ ............................................................................................... 19 

3.1. Mitjans de comunicació ..................................................................................................... 19 

3.2. Xarxes socials ....................................................................................................................... 20 

3.3. Butlletí ................................................................................................................................... 21 

3.4. Pàgina web ............................................................................................................................ 22 

3.5. Comunicació en paper ....................................................................................................... 23 

4. SERVEI D’INFORMACIÓ ................................................................................................. 26 

4.1. Atenció al públic .................................................................................................................. 26 

4.2. Ús de l’espai ......................................................................................................................... 28 

5. PROGRAMACIÓ D’ACTIVITATS ......................................................................................... 30 

5.1. Campanyes i cicles .............................................................................................................. 30 

5.2. Calendari singular ............................................................................................................... 31 

5.3. Barcelona Treball Jove ....................................................................................................... 32 



 
 
 
 

Punt INFOJove de Gràcia – Línies 2018  - 4 - 

5.4. PIJ’s Propis ............................................................................................................................ 33 

5.5. Coaching laboral .................................................................................................................. 37 

5.6. Garantia juvenil ................................................................................................................... 37 

6. ASSESSORIES ............................................................................................................. 40 

7. PIJ MÒBIL ................................................................................................................ 42 

 

  



 
 
 
 

Punt INFOJove de Gràcia – Línies 2018  - 5 - 

1. INTRODUCCIÓ 

El Punt INFOJove de Gràcia és un servei municipal de promoció social que realitza accions 

de gestió de la informació (recerca, tractament, elaboració i classificació) per tal d’oferir 

serveis d’exposició i d’orientació informativa, així com, si és el cas, també d’assessorament 

a les persones joves de 12 a 35 anys. Aquests serveis tenen per finalitat dotar la persona 

jove d’aquells recursos informatius que li són necessaris per tal de desenvolupar 

qualsevol activitat que sigui del seu interès (formació, ocupació, habitatge, 

associacionisme, cultura i lleure, medi ambient, salut, sexualitat, mobilitat i cooperació 

internacional, turisme, etc.). El Punt d’Informació Juvenil realitza la seva acció a partir de 

la universalitat i la gratuïtat, posant èmfasi en l’atenció personalitzada i adaptada a les 

necessitats individuals, i garantint l’anonimat i la confidencialitat de les persones 

usuàries.” 

La seva finalitat general és la d'afavorir l’autonomia, el desenvolupament personal i la 

participació de la persona jove mitjançant l’accés a tots aquells recursos informatius que 

puguin ser del seu interès. 

Aquest document té com a objectiu presentar les línies de treball del Punt INFOJove de 

Gràcia per aquest any 2018. Aquestes s’organitzen a través de les diferents àrees de 

treball, serveis i organització interna. 

1.1. La gestió associativa 

El Punt INFOJove de Gràcia és un servei juvenil públic del Districte de Gràcia de gestió 

ciutadana coordinat pel Consell de la Joventut de Barcelona (CJB). 

EL CJB és: 

 Punt de trobada: punt d’intercanvi i de cooperació entre les associacions juvenils 

de Barcelona 

 Referent de la coordinació territorial: es potencia la participació dels i les joves en 

els barris i districtes com una forma d’implicació directa en la vida de la ciutat i en 
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la política municipal. 

 Òrgan de representació i d’interlocució: és una entitat independent amb 

personalitat jurídica pròpia i sense ànim de lucre que compta amb el 

reconeixement de l’Ajuntament de Barcelona i d’altres institucions com a vàlid 

interlocutor en polítiques de joventut i en tots aquells temes que afecten la gent 

jove. 

 Eina de promoció de l’associacionisme juvenil: a través de projectes propis, la 

gestió l'Espai Jove La Fontana, del Punt d’Informació Juvenil de Gràcia i del Centre 

de Recursos per a les Associacions Juvenils de Barcelona. 

Aquesta gestió per part del CJB aporta un valor afegit a l’Espai Jove La Fontana: 

 Perquè les entitats poden incidir en la definició d'aquells serveis que més 

necessiten els i les joves de la ciutat i les entitats juvenils. Des del CJB, i des del 

PIJ Gràcia, participant als grups de treball i a la Trobada d'entitats del CJB, es recull 

i gestiona les necessitats i demandes de les entitats i joves i es vehiculen a través 

dels diferents recursos i serveis que s'ofereixen des del servei, tot donant resposta 

a les necessitats actuals i reals  

 Per l'experiència i el bagatge acumulats pel que fa a l'associacionisme juvenil: el 

CJB té com a objectius el foment de la participació de la gent jove i la millora de les 

oportunitats i condicions de vida de les persones joves de la ciutat. Aquest ha estat, 

des del 1980 i sense ànim de lucre, el principal motor del CJB. 

 Dotant de discurs a el servei i que aquest sigui un altaveu real dels interessos, 

neguits i demandes de la població juvenil. 

 Convertint el PIJ Gràcia en un model de gestió ciutadana que pugui servir 

d'exemple a la resta de serveis juvenils de la ciutat. 

 Perquè les línies del PIJ Gràcia són aprovades, tant per l'Assemblea General 

Ordinària del CJB com pel Districte de Gràcia, donant credibilitat, legitimitat i 

coherència a les línies del PIJ Gràcia. 
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 Per la feina realitzada fins al moment i l'evolució dels anys gestionant el servei: 

al llarg d’aquests 5 anys, hem millorat els serveis que oferim i hem adequat la oferta 

dels recursos i serveis a les necessitats dels col·lectius de joves de Gràcia. 

 Pel context de les polítiques de joventut: diferents documents avalen que l'èxit de 

les polítiques de joventut recau en la proximitat dels serveis als i les joves; com 

més seus es sentin els serveis, els joves més els utilitzen. 

 Pels criteris en la selecció de l'equip tècnic, per la trajectòria associativa i pel seu 

compromís en el projecte. 

1.2. Línies generals d’actuació del PIJ Gràcia 

 Oferir una atenció al públic atenent a les consultes i demandes d'informació del 

jovent del Districte ja sigui presencial, telefònic o a nivell on-line. 

 Realitzar recerca, tractament i actualització constant de la informació sobre les 

temàtiques d'interès del jovent i posar-les a disposició d'aquests de manera 

actualitzada, completa i comprensible; ja sigui a través d'activitats (xerrades, taules 

rodones, presentacions, etc.); en format de paper (fitxes, carpetes temàtiques, 

espais expositius, etc.); i/o a nivell digital (la web, butlletins electrònics, divulgació 

per xarxes socials, etc.). 

 Planificar una programació mensual o trimestral estable d'activitats en diferents 

formats (xerrades, taules rodones, fòrum, etc.) i que doni resposta a les diferents 

àrees d'informació: educació formal i no formal, emancipació (ocupació i habitatge), 

salut, associacionisme i cooperació, oci – lleure i cultura, salut, etc. 

 Oferir un servei d'assessorament especialitzat i específic acordat dins de la Xarxa 

de Punts INFOJove. Actualment acollim les assessories específiques de mobilitat 

internacional, laboral, habitatge compartit, garantia juvenil, acadèmica i 

associacionisme i voluntariat. 

 Mantenir un bona relació i comunicació amb els centres educatius del Districte i 



 
 
 
 

Punt INFOJove de Gràcia – Línies 2018  - 8 - 

ser un referent i recurs per a aquests. 

 Conèixer el teixit associatiu del territori i col·laborar amb aquest en la difusió de 

les seves activitats i funcionament, tot generant així relacions entre aquestes i el 

Punt INFOJove. Plantejant la possibilitat de desplaçar-se mitjançant el PIJ Mòbil a 

donar resposta a les demandes d'informació de col·lectius de joves i entitats del 

Districte 

 Realitzar altres activitats descentralitzades per la resta de serveis del Districte 

com poden ser el Casal de Joves del Coll, les Biblioteques de Vila de Gràcia, 

Pentinents i Jaume Fuster, el Centre Cívic de Sedeta o l’Espai Jove La Sedeta. 

 Mantenir un espai físic i ambiental adient al servei que permeti també un espai 

d'estudi agradable i amb un clima de confiança per part del jovent, així com tot una 

sèrie de materials i recursos d'auto-consulta en bones condicions (ordinadors, 

taulell d'anuncis, carpetes temàtiques, materials expositius, etc.). 

 Realitzar les tramitació i expedició dels carnets d'alberguistes, estudiants, etc. que 

ofereix la Direcció de Joventut de la Generalitat. La tramitació del Certificat 

Negatiu de delictes de naturalesa sexual. Així com també les inscripcions de 

projectes i activitats pròpies del Districte com poden ser les Rua de Carnestoltes. 

 Participar activament en els diferents espais de coordinació, tot generant 

projectes que millorin i ampliïn els serveis, recursos i funcionament del PIJ, i teixit 

xarxes i relacions que facilitin les derivacions. 

 Realitzar tots els mecanismes de gestió, avaluació i millora del funcionament del 

servei a través dels indicadors mensuals i les memòries anuals. Així com extreure 

les conclusions de les dades i detectar a través d'aquestes els canvis d'interessos 

de la població juvenil per donar-los-hi resposta. 
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1.3. Eixos compartits 

Aquest any, i com a resultat de la feina feta per part del secretariat i les direccions 

tècniques, així com de la implicació i el compromís de totes les entitats, a la Trobada 

d'entitats, i de tots els equips tècnics (Tancada CJB) s'ha valorat potenciar tres eixos 

compartits: sostenibilitat, salut i interculturalitat. 

Així doncs el CJB, conjuntament amb els serveis, projectes i equipament que gestiona, 

potenciarà aquests tres àmbits en les diferents accions que dugui a terme, ja sigui 

intentant promoure accions conjuntes, noves línies o bé adaptant aquelles ja existents, 

com per exemple en el cas del PIJ Gràcia realitzant activitats vinculades a aquests tres 

àmbits. A mesura que es presentin les línies en més detall es podrà veure quines accions 

responen a aquestes eixos i, també si es duen a terme en coordinació amb el CJB, el CRAJ 

i/o La Fontana. 

  



 
 
 
 

Punt INFOJove de Gràcia – Línies 2018  - 10 - 

2. ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT 

2.1. Equip tècnic 

REALITZACIÓ DE MEMÒRIES 

Objectius de l'acció: 

 Realitzar una memòria semestral el mes de juny. 

 Reduir la càrrega que suposa fer una memòria anual. 

 Sistematitzar periòdicament la realització de la memòria. 

Execució de l’acció: 

 Realització d'una memòria semestral el mes de juny. 

 Realització de la memòria al llarg de l'any en finalitzar les activitats. 

Indicadors: 

 Realització de la memòria el mes de juny. 

 Nombre de parts de la memòria realitzades al llarg de l'any. 

Persones destinatàries: 

 Equip tècnic 

Àmbits compartits: 

 Sostenibilitat 

 

RECOLLIDA D'INDICADORS 

Objectius de l'acció: 

 Prendre els indicadors de manera eficaç. 

 Reduir les hores que dediquem a aquesta tasca. 

Execució de l’acció: 

 Creació fulls d'excel amb desplegables més sintètics. 
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Indicadors: 

 Creació fulls d'excel amb desplegables més sintètics. 

Persones destinatàries: 

 Equip tècnic 

 

TASQUES INTERNES 

Objectius de l'acció: 

 Treballar de manera coordinada, efectiva i eficient. 

 Seguir repartint-nos les tasques equitativament i co-responsablement en relació a les hores 

treballades entre la informadora i l'informador. 

Execució de l’acció: 

 Divisió de les temàtiques informatives, de coordinacions i de xarxes. 

 Realització d'una reunió setmanal de repartiment de les tasques. 

 Ús de la llibreta de repartiment de tasques internes. 

Indicadors: 

 Nombre de reunions realitzades. 

 Ús setmanal de la llibreta. 

Persones destinatàries: 

 Equip tècnic 

Àmbits compartits: 

 Participació i acció comunitària 
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PROTOCOL PER A L'ABORDATGE DE LES VIOLÈNCIES AL CJB 

Objectius de l'acció: 

 Treballar per a la construcció d'espais i relacions lliures de violències (dins l'espai del PIJ 

Gràcia, en les activitats que organitza el PIJ i entre les treballadores del Consell de la 

Joventut de Barcelona). 

 Oferir recursos a les persones joves per a la reflexió, prevenció, detecció i actuació de les 

violències que puguin tenir lloc en el seu dia a dia i dins els espais del PIJ Gràcia. 

Execució de l’acció: 

 Desenvolupament de les actuacions recollides en el protocol. 

 Difusió del protocol i la seva aplicació. 

 Elaboració dels recursos gràfics i materials que acompanyen l'aplicació del protocol. 

Indicadors: 

 Registre de les violències detectades. 

 Nombre d'actuacions registrades. 

 Nombre de consultes i acompanyaments fets a usuàries del PIJ Gràcia. 

 Realització dels recursos recollits en el protocol. 

Persones destinatàries: 

 Equip tècnic 

Àmbits compartits: 

 Feminismes i LGTBI 

 

2.2. Coordinació amb els serveis ubicats a l’equipament 

TREBALL CONJUNT SERVEIS I EQUIPS UBICATS A L’EQUIPAMENT 

Objectius de l'acció: 

 Implementar línies de treball conjuntes entre els diferents equips i serveis ubicats a 

l’equipament. 
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 Identificar i engegar projectes i possibles línies de treball conjuntes. 

Execució de l’acció: 

 Realització de reunions de coordinació entre els equips i serveis ubicats a l'equipament. 

 Programació d'activitats conjuntes amb els altres serveis ubicats a l'equipament. 

Indicadors: 

 Nombre de reunions de coordinació entre serveis dutes a terme. 

 Nombre d'activitats conjuntes programades. 

Persones destinatàries: 

 Equip tècnic 

Àmbits compartits: 

 Participació i acció comunitària 

 Territori 

 

2.3. Gestió ciutadana 

GESTIÓ ASSOCIATIVA DEL PIJ GRÀCIA 

Objectius de l'acció: 

 Fomentar la gestió associativa del CJB del PIJ Gràcia. 

 Fomentar el coneixement de les entitats que conformen el CJB del PIJ Gràcia. 

 Generar espais on les entitats que conformen el CJB puguin participar en la planificació 

d'activitats del PIJ Gràcia. 

 Generar espais on les entitats que conformen el CJB puguin participar en l'elaboració de les 

línies de treball del PIJ Gràcia. 

 Compartir línies de treball anuals amb el CJB (salut, interculturalitat i sostenibilitat). 

Execució de l’acció: 

 Realització quinzenalment d'un espai de coordinació de les direccions del CJB amb la 

presidència i vicepresidència del CJB. 
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 Organització d'espais o trobades on donar a conèixer que és l'Espai Jove La Fontana a les 

entitats que conformen el CJB. 

 Participació de l'equip de dinamització de l'equipament en els Grups de Treball del CJB per 

a la creació d'activitats conjuntes. 

 Participació en les trobades d'entitats del CJB per a treballar conjuntament les línies de 

l'equipament. 

Indicadors: 

 Nombre de reunions de Holding. 

 Nombre de Trobades d'entitats en les quals s'ha participat. 

 Nombre de GT els quals s'ha assistit per tipologia. 

 Nombre d'activitats organitzades conjuntament amb les entitats que conformen el CJB: 

 Nombre d'accions dutes a terme per a la participació de les entitats en les línies del PIJ 

Gràcia. 

 Participació en l'assemblea general ordinària del CJB. 

Persones destinatàries: 

 Associacions 

Àmbits compartits: 

 Participació i acció comunitària 

 Territori 

 

2.4. Treball de territori a Gràcia 

TAULA DE SERVEIS DE JOVENTUT DEL DISTRICTE DE GRÀCIA 

Objectius de l'acció: 

 Seguir participant en la taula de serveis de joventut del districte de Gràcia 

 Promoure l'organització d'activitats conjuntes entre els diferents serveis. 

 Treballar de manera coordinada fomentant un bon treball en equip i treball cohesionat. 
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Execució de l’acció: 

 Participació de totes les reunions de la Taula de serveis. 

 Potenciar la participació dels serveis a la Gimkchallenge. 

 Creació de novs activitats o projectes conjunts. 

 Creació d'accions de difusió conjunta dels diferents serveis. 

Indicadors: 

 Nombre de reunions en les quals s'ha participat. 

 Organització de l'activitat Gimkchallenge. 

 Nombre de serveis que hi han participat. 

 Nombre d'activitats organitzades amb serveis de la Taula. 

 Nombre d'accions de difusió conjunta dels serveis. 

Persones destinatàries: 

 Equip tècnic 

Àmbits compartits: 

 Territori 

 Participació i acció comunitària 

 

TREBALL EN XARXA AMB ENTITATS I SERVEIS DE GRÀCIA. 

Objectius de l'acció: 

 Difondre l'activitat del PIJ i generar sinergies. 

 Compartir espais de treball conjunt amb els serveis i entitats de Gràcia. 

Execució de l’acció: 

 Organització de reunions amb entitats i serveis del territori. 

 Organització d'activitats conjuntes amb els diferents agents. 

Indicadors: 

 Nombre de serveis amb els quals s'ha mantingut reunions. 

 Nombre d'entitats amb les quals s'ha mantingut reunions. 
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 Nombre d'activitats realitzades conjuntament amb entitats i serveis de Gràcia. 

Persones destinatàries: 

 Equip tècnic 

Àmbits compartits: 

 Territori 

 Participació i acció comunitària 

 

TREBALL AMB ELS CENTRES EDUCATIUS DE SECUNDÀRIA DE GRÀCIA 

Objectius de l'acció: 

 Consolidar les reunions amb l'equip docent dels centres educatius de secundària del 

Districte. 

 Augmentar el nombre de passa classes. 

 Augmentar la programació de PIJ's Mòbils. 

 Assegurar les xerrades de la campanya In-forma't. 

Execució de l’acció: 

 Realització de reunions durant el mes de juliol amb tots els centres educatius de secundària 

del Districte. 

 Realització d'accions de difusió al llarg de l'any sobre les activitats que es poden programar 

en els centres educatius. 

 Realització de passa classes als centres educatius al llarg de l'any. 

 Programació de PIJ Mòbil als centres educatius de secundària. 

 Realització de les xerrades de la campanya In-Forma't. 

Indicadors: 

 Nombre de reunions realitzades amb els centres educatius de secundària. 

 Nombre d'accions de difusió per tipologia realitzades adreçades als centres educatius. 

 Nombre de passa classes realitzats. 

 Nombre de PIJ Mòbil programats a centres educatius. 

 Nombre de xerrades de la Campanya In-Forma't programades. 
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 Nombre de xerrades de la Campanya In-Forma't realitzades. 

 Nombre d'assistents en les xerrades de la Campanya In-Forma't. 

Persones destinatàries: 

 Centres educatius 

Àmbits compartits: 

 Educació 

 

2.5. Xarxa de Punts INFOJove 

REUNIONS XPIJ 

Objectius de l'acció: 

 Participar activament de les reunions mensuals de la XPIJ. 

 Garantir la presència de les dues informadores en les reunions mensuals de la XPIJ. 

Execució de l’acció: 

 Assistència i participació en totes les reunions de la XPIJ. 

Indicadors: 

 Nombre de reunions en les quals s'ha participat. 

 Nombre de comissions en les quals s'ha participat. 

Persones destinatàries: 

 Equip tècnic 

 

DISCURS DEL CJB A LA XPIJ 

Objectius de l'acció: 

 Transmetre el posicionament del CJB davant dels Punts d'Informació Juvenil. 

 Apropar la visió juvenil associativa al Departament de Joventut. 
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Execució de l’acció: 

 Assistència a totes les reunions de la XPIJ. 

 Participació en les comissions que treballin els eixos d'actuació del CJB. 

Indicadors: 

 Nombre de reunions en les quals s'ha participat. 

 Nombre de comissions en les quals s'ha participat. 

Persones destinatàries: 

 Equip tècnic 

Àmbits compartits: 

 Participació i acció comunitària 
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3. DIFUSIÓ I COMUNICACIÓ 

3.1. Mitjans de comunicació 

PROTOCOL DE DIFUSIÓ DEL PIJ GRÀCIA 

Objectius de l'acció: 

 Revisar i actualitzar el protocol de difusió adaptant-lo a les necessitats.  

 Difondre les activitats del PIJ al territori de Gràcia. 

Execució de l’acció: 

 Actualització del protocol de difusió del PIJ el mes de març. 

 Difusió de les activitats mensualment als mitjans de comunicació del Districte i del territori 

de Gràcia. 

 Realització de reunions amb els mitjans de comunicació del Districte i del territori de Gràcia. 

Indicadors: 

 Realització del protocol de difusió el mes de març. 

 Nombre d'enviaments d'activitats als mitjans de comunicació. 

 Nombre de publicacions realitzades al llarg de l'any als mitjans de comunicació del Districte 

i del territori de Gràcia. 

 Nombre de reunions realitzades al llarg de l'any als mitjans de comunicació del Districte i 

del territori de Gràcia. 

Persones destinatàries: 

 Equip tècnic 
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3.2. Xarxes socials 

CAMPANYES DE SENSIBILITZACIÓ A TRAVÉS TWITTER, FACEBOOK I INSTAGRAM. 

Objectius de l'acció: 

 Millorar la interacció a twitter, Facebook i Instagram. 

 Tractar temàtiques d'interès juvenils a twitter, Facebook i Instagram. 

Execució de l’acció: 

 Realització de tres campanyes a Twitter, Facebook i Instagram: dia de la dona, consum 

responsable i conscient, i salut mental. 

 Realització de campanyes interactives fomentant la participació. 

Indicadors: 

 Realització de les tres campanyes. 

 Nombre de publicacions realitzades per cadascuna de les campanyes i tipus de xarxa 

social. 

 Nombre d'interaccions realitzades en cadascun de les campanyes per xarxa social. 

 Nombre d'augment de seguidors a Twitter, Facebook i Instagram en finalitzar cada 

campanya. 

Persones destinatàries: 

 Joves de 12 a 35 anys 

Àmbits compartits: 

 Salut 

 Sostenibilitat 

 Feminismes i LGTBI 
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YOUTUBE 

Objectius de l'acció: 

 Obrir un canal de YouTube per donar a conèixer els serveis. 

 Oferir informació actualitzada de manera accessible 

Execució de l’acció: 

 Obertura d'un nou canal de YouTube. 

 Realització de càpsules de màxim 3 minuts amb informació juvenil lligada a la programació 

de les campanyes i cicles, i dates singulars de manera mensual. 

Indicadors: 

 Nombre de vídeos publicats. 

 Nombre de visites als vídeos. 

Persones destinatàries: 

 Joves de 12 a 35 anys 

Àmbits compartits: 

 Territori 

 

3.3. Butlletí 

BUTLLETÍ 

Objectius de l'acció: 

 Difondre la programació i informació del PIJ de manera visual i temporalitzada. 

 Augmentar el nombre de seguidors/es. 

Execució de l’acció: 

 Realització d'enviaments del butlletí cada quinze dies. 

 Realització de 3 campanyes de subscripció de seguidors del butlletí durant el mes de març, 

juny i setembre. 
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Indicadors: 

 Nombre d'enviaments del butlletí anuals. 

 Realització de les 3 campanyes de subscripció de seguidors/es del butlletí durant el mes 

de març, juny i setembre. 

 Nombre de subscriptors/es al butlletí mensual. 

 Percentatge d'obertura dels butlletins. 

Persones destinatàries: 

 Joves de 12 a 35 anys 

 

3.4. Pàgina web 

WEB 

Objectius de l'acció: 

 Millorar l'accessibilitat a través de pictogrames i escriptura. 

 Fer ús de la web com a eina de difusió i comunicació. 

Execució de l’acció: 

 Actualització setmanal de la web amb informació del PIJ i del territori de Gràcia. 

 Realització d'un estudi d'accessibilitat web i aplicar les aportacions. 

Indicadors: 

 Nombre de visites al web. 

 Realització de l'estudi d'accessibilitat web. 

 Realització de canvis al web per millorar l'accessibilitat web. 

Persones destinatàries: 

 Joves de 12 a 35 anys 
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3.5. Comunicació en paper 

TRAMESA 

Objectius de l'acció: 

 Realitzar una tramesa quinzenal per tal de difondre la programació del PIJ. 

 Difondre la programació del PIJ als equipaments del Districte. 

 Sistematitzar la tramesa de manera coordinada amb EJLF. 

Execució de l’acció: 

 Enviament d'una tramesa quinzenal amb informació d'interès del PIJ als equipaments i 

serveis de Gràcia. 

 Realització de la tramesa conjuntament amb La Fontana. 

Indicadors: 

 Nombre de trameses anuals. 

 Realització de la sistematització de la tramesa amb EJLF. 

Persones destinatàries: 

 Joves de 12 a 35 anys 

Àmbits compartits: 

 Territori 

 

DÍPTIC PIJ 

Objectius de l'acció: 

 Difondre el nou díptic. 

 Fer ús del díptic per explicar el servei. 

Execució de l’acció: 

 Imprimir el díptic del PIJ. 

 Realització d'un enviament massiu a totes les entitats, equipaments i serveis del Districte. 



 
 
 
 

Punt INFOJove de Gràcia – Línies 2018  - 24 - 

 Exposar el díptic del PIJ al taulell d'informació. 

Indicadors: 

 Realització de l'enviament massiu del díptic. 

 Nombre de díptics enviats. 

 Nombre de díptics que s'han repartit en total. 

 Nombre d'entitats, equipaments i serveis en els quals s'ha realitzat l'enviament. 

Persones destinatàries: 

 Joves de 12 a 35 anys 

Àmbits compartits: 

 Territori 

 

CATÀLEG PIJ MÒBIL 

Objectius de l'acció: 

 Difondre les activitats del Catàleg PIJ Mòbil. 

 Ofertar les activitats del PIJ Mòbil de manera atractiva. 

Execució de l’acció: 

 Realització del disseny del catàleg del PIJ Mòbil. 

 Imprimir el catàleg del PIJ Mòbil. 

 Realització d'una reunió amb tots els centres educatius de secundària del Districte per tal 

de presentar el catàleg del PIJ Mòbil. 

Indicadors: 

 Realització del disseny del catàleg del PIJ Mòbil. 

 Nombre de catàlegs entregats. 

 Nombre reunions per explicar el catàleg realitzades. 

Persones destinatàries: 

 Joves de 12 a 35 anys 
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Àmbits compartits: 

 Educació 
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4. SERVEI D’INFORMACIÓ 

4.1. Atenció al públic 

EQUIPERACIÓ AMB LA RESTA DE SERVEIS D'ÀMBIT EUROPEU 

Objectius de l'acció: 

 Equiparar el PIJ Gràcia amb la resta de serveis d'àmbit europeu. 

 Complir els principis de l'Agència Europea d'Informació i Assessorament Juvenil. 

Execució de l’acció: 

 Revisió cada sis mesos dels punts de la carta ERYICA i avaluació d'aquests. 

 Detecció de quin àmbits no es compleixen i adaptació aquests. 

Indicadors: 

 Creació d'un document d'anàlisi dels punts. 

 Nombre d'àmbits que no es compleixen. 

 Adaptacions que s'han dut a terme. 

Persones destinatàries: 

 Joves de 12 a 35 anys 

 

GESTIÓ DE LA INFORMACIÓ 

Objectius de l'acció: 

 Dotar l'espai d'informació de qualitat entenent que l'espai informa i transforma. 

 Oferir informació de qualitat als i les joves. 

 Actualitzar informacions ofertes en format fulletons. 

Execució de l’acció: 

 Revisió dels materials oferts. 

 Realització de formacions constants per tal d'estar ben formades com a professionals. 

 Revisió setmanal de l'espai. 
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 Realització de la comanda mensual d'aquells materials que necessitem per tal d'estar 

dotades d'informació de qualitat. 

Indicadors: 

 Actualització setmanal de la informació que s'ofereix. 

 Nombre de tipologies de materials oferts. 

 Nombre de vegades que s'ha fet la revisió mensual. 

Persones destinatàries: 

 Associacions i joves 

 

ACCESSIBILITAT A LA INFORMACIÓ 

Objectius de l'acció: 

 Facilitar la comprensió de l'entremat institucional. 

 Apropar el/la jove als serveis juvenils i tot allò que ofereixen. 

Execució de l’acció: 

 Unificació de la informació dels serveis amb infografies atractives pels joves. 

 Creació d'una infografia per cada eix temàtic que tractem. 

Indicadors: 

 Nombre d'infografies creades. 

Persones destinatàries: 

 Joves de 12 a 35 anys 
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4.2. Ús de l’espai 

REDISSENY DE L'ESPAI DE L'ALTELL 

Objectius de l'acció: 

 Redissenyar l'espai de l'altell.  

 Aprofitar millor l'espai i eliminar zones cegues. 

Execució de l’acció: 

 Adequació de l'espai per exposicions. 

 Redistribució de l'espai d'ordinadors. 

Indicadors: 

 Nombre d'exposicions programades a l'altell. 

 Realització de la redistribució de l'altell. 

 Instal·lació de les guies per exposicions. 

Persones destinatàries: 

 Joves de 12 a 35 anys 

 

ESPAI ACCESSIBLE 

Objectius de l'acció: 

 Esdevenir un espai accessible. 

 Adaptar l'espai a les diversitats. 

Execució de l’acció: 

 Adaptació de l'espai d'acord amb el Pla d'accessibilitat realitzat a l'equipament. 

Indicadors: 

 Nombre d'intervencions necessàries detectades. 

 Nombre d'intervencions realitzades. 

  



 
 
 
 

Punt INFOJove de Gràcia – Línies 2018  - 29 - 

Persones destinatàries: 

 Joves de 12 a 35 anys 

Àmbits compartits: 

 Interculturalitat 

 Feminismes i LGTBI 

 

ACTES AL CARRER 

Objectius de l'acció: 

 Realitzar actes al carrer per la difusió del PIJ. 

 Fer visible el PIJ fora de l'espai habitual. 

Execució de l’acció: 

 Realització d'activitats fora de l'espai físic, aprofitant diades i festes (Fira d'ocupació, 

castanyada, comerç al carrer, activitats de Juliol de l'EJLF, etc.). 

Indicadors: 

 Nombre d'espais fora del PIJ on s'ha participat. 

Persones destinatàries: 

 Joves de 12 a 35 anys 
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5. PROGRAMACIÓ D’ACTIVITATS 

5.1. Campanyes i cicles 

CAMPANYES I CICLES 

Objectius de l'acció: 

 Participar en les campanyes i cicles de la XPIJ de manera activa. 

 Participar de la creació d'un cicle conjunt de la XPIJ. 

 Incidir en la presa de decisions de la XPIJ. 

Execució de l’acció: 

 Realització de les activitats de les campanyes i cicles de la XPIJ. 

 Participació de les reunions de creació o impulsió de cicles de la XPIJ. 

Indicadors: 

 Nombre de participants en les activitats realitzades al PIJ Gràcia en campanyes i cicles. 

 Nombre d'activitats realitzades en campanyes. 

 Nombre de reunions de coordinació realitzades per executar les activitats de campanyes i 

cicles. 

 Nombre de cicles en què s'ha format part de la comissió impulsora. 

 Valoracions de les activitats. 

Persones destinatàries: 

 Joves de 12 a 35 anys 

Àmbits compartits: 

 Educació 

 Emancipació 

 Cooperació 

 Interculturalitat 

 Salut 

 Feminismes i LGTBI 

 Cultura 
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5.2. Calendari singular 

CALENDARI SINGULAR 

Objectius de l'acció: 

 Difondre informació juvenil a través del projecte Calendari singular. 

 Tractar temàtiques d'interès per generar interacció amb les joves. 

 Generar espais de participació d'entitats i joves. 

Execució de l’acció: 

 Realització de reunions periòdiques de coordinació amb l'EJLF pel projecte Calendari 

singular. 

 Creació d'un calendari i programació conjunta amb l'EJLF pel projecte de Calendari singular. 

 Execució d'activitats en els dies singulars sota el discurs del CJB. 

 Organització d'activitats liderades per joves, entitats del territori o de la ciutat. 

Indicadors: 

 Nombre de reunions amb l'EJLF per coordinar el Calendari singular. 

 Creació d'un Calendari singular. 

 Nombre d'activitats realitzades en el projecte Calendari singular. 

 Nombre de participants en les activitats realitzades en el Calendari singular. 

 Nombre d'activitats organitzades per joves, entitats del territori o de la ciutat. 

Persones destinatàries: 

 Joves de 12 a 35 anys 

Àmbits compartits: 

 Cultura 
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5.3. Barcelona Treball Jove 

ACTIVITATS ORIENTACIÓ LABORAL 

Objectius de l'acció: 

 Oferir activitats al voltant de l'orientació laboral a les joves del territori. 

 Informar a les joves del territori de les activitats del BTJ. 

 Augmentar la difusió de les activitats del BTJ. 

 Fomentar la participació de les activitats del BTJ. 

Execució de l’acció: 

 Realització d'activitats de BTJ. 

 Realització d'assessorament al CV i la carta sense cita prèvia. 

 Difusió de les activitats de BTJ a través de la tramesa, web, xarxes socials i butlletí. 

 Informar en l'atenció al públic de les activitats de BTJ. 

Indicadors: 

 Nombre BTJ realitzats anualment. 

 Nombre d'assessoraments al CV i la carta realitzades anualment. 

 Nombre de publicacions a les xarxes socials, web i butlletí de les activitats de BTJ 

realitzades. 

 Nombre de participants en les activitats de BTJ. 

Persones destinatàries: 

 Joves de 12 a 35 anys 

Àmbits compartits: 

 Emancipació 
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5.4. PIJ’s Propis 

TREBALL DE TERRITORI 

Objectius de l'acció: 

 Treballar en xarxa pel territori per generar més PIJ Propis. 

 Crear sinergies amb entitats, serveis i equipaments que esdevinguin activitats. 

Execució de l’acció: 

 Realització de reunions amb entitats i associacions del territori per generar activitats 

conjuntes. 

 Participació del PIJ en activitats comunitàries al carrer. 

Indicadors: 

 Nombre de reunions amb entitats i associacions del territori. 

 Nombre d'activitats realitzades al carrer de manera conjunta amb entitats o associacions. 

 Nombre d'activitats realitzades amb entitats o associacions del territori. 

 Nombre de participants de les activitats. 

 Valoració de les activitats. 

Persones destinatàries: 

 Associacions i joves 

Àmbits compartits: 

 Participació i acció comunitària 

 Foment de l'associacionisme 

 Territori 

 

CREACIÓ JOVE 

Objectius de l'acció: 

 Fer del PIJ un espai d'impuls per a joves. 

 Oferir el PIJ com un espai de creació d'activitats impulsades per les pròpies joves 
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 Informar a les joves que tenen demandes laborals sobre aquest recurs i activitats 

Execució de l’acció: 

 Difusió a través del web la possibilitat de fer activitats impulsades per joves al PIJ. 

 Creació d'un cartell de creació jove. 

 Informació a través del taulell d'aquest espai de creació jove. 

Indicadors: 

 Nombre d'activitats de creació jove realitzades. 

 Nombre de demandes de creació jove. 

 Nombre de participants en les activitats de creació jove. 

 Valoració de les activitats. 

Persones destinatàries: 

 Joves de 12 a 35 anys 

Àmbits compartits: 

 Emancipació 

 Espai públic 

 Participació i acció comunitària 

 

DIADA SOBRE ELS VALORS DE L'ESPORT 

Objectius de l'acció: 

 Fomentar els valors de l'esport entre les joves del territori. 

 Generar cohesió entre les joves esportistes del territori. 

 Informar sobre els beneficis de l'esport. 

Execució de l’acció: 

 Creació una diada esportiva on participaran grups de joves esportistes amb exposició 

fotogràfica. 

 Coordinació amb els agents educatius i grups de joves esportistes. 

  



 
 
 
 

Punt INFOJove de Gràcia – Línies 2018  - 35 - 

Indicadors: 

 Realització de la diada. 

 Nombre de participants de la diada.  

 Nombre de coordinacions amb els grups de joves i agents educatius. 

 Valoracions de la diada. 

Persones destinatàries: 

 Joves de 12 a 17 anys 

Àmbits compartits: 

 Salut 

 Territori 

 Espai públic 

 

JORNADA ESTIMAR-SE ÉS REVOLUCIONARI 

Objectius de l'acció: 

 Treballar la salut amb les joves dels centres d'educació secundària del Districte. 

 Sensibilitzar entorn la salut emocional i sexoafectiva. 

Execució de l’acció: 

 Creació d'una jornada a La Fontana amb dues formacions una sobre salut sexual i l'altre 

sobre drogues i consum conscient. 

 Coordinació amb dos centres educatius de secundària del Districte per la participació de les 

seves alumnes. 

 Coordinació amb associacions o entitats enteses sobre temàtiques de salut per liderar els 

tallers. 

Indicadors: 

 Nombre de participants en la jornada. 

 Valoració de la jornada. 

 Nombre d'activitats realitzades en la jornada. 
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 Nombre de centres educatius participants. 

Persones destinatàries: 

 Joves de 12 a 17 anys 

Àmbits compartits: 

 Salut 

 

JORNADES DE SOSTENIBILITAT 

Objectius de l'acció: 

 Dotar de recursos a les entitats per fer les seves pràctiques quotidianes sostenibles. 

 Crear un espai de xarxa i/o relació per un consum sostenible. 

 Potenciar pràctiques sostenibles entre el jovent de la ciutat. 

Execució de l’acció: 

 Realització de tallers per a entitats i persones entorn el trípode de la sostenibilitat 

(persones, economia i ecologia). 

 Realització d'un dinar popular amb la Xarxa d'aliments i cooperatives de consum de Gràcia. 

Indicadors: 

 Nombre de participants en les jornades. 

 Nombre de tallers i activitats organitzades conjuntament amb entitats juvenils, entitats del 

territori i pròpies. 

 Entitats participants en l'organització del dinar.Nombre de participants en el dinar. 

Persones destinatàries: 

 Joves de 12 a 35 anys 

Àmbits compartits: 

 Sostenibilitat 
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5.5. Coaching laboral 

ACTIVITATS COACHING LABORAL 

Objectius de l'acció: 

 Realitzar grups de coaching laboral bimensuals. 

 Augmentar la participació del coaching laboral. 

Execució de l’acció: 

 Realització de grups de coaching laborals bimensualment. 

 Creació d'un banner al web d'informació del coaching laboral. 

Indicadors: 

 Nombre de grups de coaching laboral. 

 Nombre de participants al coaching laboral. 

 Creació del banner del coaching laboral. 

 Cliks al banner del coaching laboral. 

Persones destinatàries: 

 Joves de 18 a 35 anys 

Àmbits compartits: 

 Emancipació 

 

5.6. Garantia juvenil 

IMPULSOR/A DE LA GARANTIA JUVENIL 

Objectius de l'acció: 

 Treballar de manera coordinada amb l'impulsor/a de la Garantia Juvenil. 

 Conèixer de prop l'evolució d'algunes joves vinculades al PIJ. 
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Execució de l’acció: 

 Realització d'una trobada mensual per actualitzar casos i canvis en els programes. 

 Realització d'un seguiment específic dels i les joves vinculats al PIJ. 

Indicadors: 

 Nombre de derivacions de joves. 

 Nombre d'assessories realitzades al PIJ Gràcia. 

 Nombre de reunions amb l'impulsor/a de Garantia Juvenil. 

 Nombre de joves vinculats al PIJ que han entrat dins el programa. 

Persones destinatàries: 

 Joves de 16 a 29 anys 

Àmbits compartits: 

 Territori 

 Emancipació 

 Educació 

 

JORNADA DELS PROGRAMES DE GARANTIA JUVENIL 

Objectius de l'acció: 

 Oferir a les persones joves inscrites a garantia juvenil el ventall de recursos que ofereix 

aquest programa. 

Execució de l’acció: 

 Creació de manera coordinada amb l'equip d'impulsores de garantia juvenil d'una jornada 

amb els programes que s'ofereixen a l'EJLF. 

Indicadors: 

 Nombre d'assistents a la jornada. 

 Nombre de programes de Garantia Juvenil participants. 

 Execució de la jornada. 
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Persones destinatàries: 

 Joves de 16 a 29 anys 

Àmbits compartits: 

 Emancipació 

 Educació 
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6. ASSESSORIES 

ASSESSORIES ESPECIALITZADES 

Objectius de l'acció: 

 Oferir assessories d'acord amb els interessos de les persones joves. 

 Garantir la realització de les assessories d'habitatge compartit, laboral, mobilitat 

internacional, garantia juvenil, associacionisme i voluntariat i acadèmica. 

 Garantir l'assistència a les assessories del PIJ. 

Execució de l’acció: 

 Realització d'assessories especialitzades en diferents horaris d'interès per a les persones 

joves. 

 Realització de trucades telefòniques 24h abans per reduir l'absentisme. 

Indicadors: 

 Nombre d'atencions realitzades. 

 Nombre d'absentisme a les assessories. 

 Nombre d'assessories realitzades per tipologia d'assessoria. 

Persones destinatàries: 

 Joves de 12 a 35 anys 

Àmbits compartits: 

 Educació 

 Emancipació 

 Foment de l'associacionisme 
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COORDINACIÓ AMB LES ASSESSORES 

Objectius de l'acció: 

 Aprofitar el capital i coneixement de les assessores. 

 Crear activitats sobre temes d'interès juvenil. 

 Coordinar i fer traspàs de casos. 

Execució de l’acció: 

 Coordinació amb les assessores de manera mensual. 

 Realització d'una activitat anual amb les assessores. 

Indicadors: 

 Nombre d'activitats per temàtiques. 

 Nombre de participants en les activitats realitzades. 

 Nombre de coordinacions amb les assessores. 

Persones destinatàries: 

 Joves de 12 a 35 anys 

Àmbits compartits: 

 Educació 

 Emancipació 

 Foment de l'associacionisme 
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7. PIJ MÒBIL 

CATÀLEG PIJ MÒBIL 

Objectius de l'acció: 

 Difondre les activitats del Catàleg PIJ Mòbil. 

 Oferir les activitats del PIJ Mòbil de manera atractiva. 

Execució de l’acció: 

 Realització del disseny del catàleg del PIJ Mòbil. 

 Imprimir el catàleg del PIJ Mòbil. 

 Realització d'una reunió amb tots els centres educatius de secundària del Districte per tal 

de presentar el catàleg del PIJ Mòbil. 

Indicadors: 

 Realització del disseny del catàleg del PIJ Mòbil. 

 Nombre de catàlegs entregats. 

 Nombre reunions per explicar el catàleg realitzades. 

Persones destinatàries: 

 Joves de 12 a 17 anys 

Àmbits compartits: 

 Educació 

 

ACTIVITATS PIJ MÒBIL 

Objectius de l'acció: 

 Satisfer les demandes (in)formatives de les joves. 

 Tractar temàtiques d'interès juvenil. 

 Dotar d'informació a les joves del territorri 
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Execució de l’acció: 

 Realització de tallers PIJ Mòbil. 

Indicadors: 

 Nombre de demandes de PIJ Mòbil realitzades. 

 Nombre PIJ Mòbils realitzats. 

 Valoració dels PIJ Mòbil. 

Persones destinatàries: 

 Joves de 12 a 17 anys 

Àmbits compartits: 

 Territori 

 

EIXOS TEMÀTICS I TALLERS DEL CATÀLEG 

Objectius de l'acció: 

 Satisfer les demandes (in)formatives de les joves. 

 Tractar temàtiques d'interès juvenil. 

 Generar sensibilització al voltat dels temes de salut, associacionisme, interculturalitat i 

gènere. 

Execució de l’acció: 

 Creació tallers d'interès, dinàmics i divertits. 

 Formació de les informadores juvenils d'aquelles temàtiques que es requereixi. 

 Realització la programació dels tallers de manera sistemàtica. 

 Realització de tallers d'acord amb el discurs del CJB. 

Indicadors: 

 Nombre de formacions de les treballadores del PIJ. 

 Valoració dels eixos temàtics per part dels centres educatius. 

 Valoració dels tallers per part dels participants. 
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Persones destinatàries: 

 Centres educatius 

Àmbits compartits: 

 Interculturalitat 

 Salut 

 Sostenibilitat 

 

TREBALL AMB ELS CENTRES EDUCATIUS DE SECUNDÀRIA DEL DISTRICTE DE GRÀCIA 

Objectius de l'acció: 

 Fomentar la relació amb els centres educatius de secundària del Districte. 

 Donar un sentit a la feina que es fa i teixir les relacions de cara a la programació de l'any 

vinent. 

 Fer un retorn de les valoracions dels PIJ Mòbil als centres. 

Execució de l’acció: 

 Reunions de valoració del curs acadèmic amb els centres educatius el mes de juliol. 

 Realització de reunions amb els centres educatius secundària de Gràcia. 

Indicadors: 

 Nombre de reunions amb els centres educatius de secundària del Districte. 

 Valoració de les activitats de l'any anterior. 

Persones destinatàries: 

 Centres educatius 

Àmbits compartits: 

 Educació 
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