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PRESENTACIÓ

La situació de les persones joves els darrers anys s’ha vist especialment sacsejada pels
efectes d’una crisi sistèmica d’abast mundial. Mentre se’ns ven la joventut com la flor
de la vida, a la pràctica la precarietat esdevé un element característic d’aquesta etapa
vital. La idea de la joventut com a paradigma de vitalitat, energia i projecció exempta de
límits i sense massa responsabilitats ni preocupacions es contraposa a una realitat plena
de barreres i obstacles que dificulten l’emancipació personal i la definició d’un projecte
de vida propi i autònom.
Ser jove a Barcelona no és un camí de roses. La ciutat és diversa, hi pots trobar de tot,
ofereix una gran varietat de serveis, s’hi pot estudiar un munt d’especialitats de molts
nivells formatius i l’oferta cultural i d’oci no és infinita però sí molt llarga. Aquesta cara
amable contrasta amb la més amarga que parla d’una Barcelona que se’ns mostra hostil,
on sentim que molestem, en què ens és complicat fer vida al carrer, que no ens permet
viure allà on ens agradaria ni tenim els recursos per fer-ho de forma digna i, en definitiva,
que ens expulsa. Ens manquen oportunitats en una ciutat que també és nostra.
Mentre l’empitjorament de les condicions de vida del jovent és una realitat, constatem
una joventut que s’organitza, que es mou, que es mulla, que diu la seva, que es deixa
la pell per fer una ciutat millor. El moviment associatiu juvenil treballem amb voluntat
de canvi per fer i desfer, per incidir, per reconstruir present i construir futur.
Sacsegem la ciutat! és fruit d’un procés col·lectiu, compartit i participatiu des del qual
es vol donar veu i protagonisme al teixit associatiu juvenil, a les seves reivindicacions,
demandes i desitjos per a la Barcelona que necessitem i volem. El contingut, escrit en
positiu, en to constructiu i propositiu, emana de l’experiència que es deriva de la tasca
transformadora que les associacions duem a terme dia rere dia en el nostre àmbit
d’actuació i el nostre territori de referència. La trajectòria i el recorregut que carreguem
a la motxilla ens dóna un alt coneixement de la realitat i ens empeny a proposar, exigir i
reivindicar.
El camí no ha estat senzill. Ple d’intercanvis, de diàleg, de negociacions i de noves
aliances; d’hores de trobades, reunions i grups de treball. Els esforços dedicats han
valgut la pena i avui podem presentar aquest document que esperem que contribueixi
a enfortir el moviment associatiu juvenil i la joventut en el seu conjunt a través de la
incidència en l’elaboració i l’execució de polítiques que responguin a les demandes de
l’associacionisme juvenil i a les necessitats de les persones joves.
Secretariat del CJB
Barcelona, desembre de 2016
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La redacció d’aquest document ha significat un repte ingent per a totes les entitats i
persones que han contribuït a definir-lo i redactar-lo. Han estat mesos de treball intens
per aconseguir que el procés participatiu i obert impliqués el màxim nombre d’agents i
aconseguís tractar tots els afers que envolten la joventut, amb una mirada transversal,
integral i inclusiva.
Sacsegem la ciutat! és un recull de propostes que l’associacionisme juvenil, de la mà
del Consell de la Joventut de Barcelona (CJB), fa per a una Barcelona coherent amb les
necessitats del col·lectiu jove. En aquestes pàgines es presenten 463 reivindicacions
que neixen de necessitats concretes i apunten a objectius determinats, amb la finalitat
de construir des del compromís i des de la voluntat de formar part de la solució dels
problemes i dificultats que viuen les persones joves.
Són bàsicament tres les parts que es distingeixen en aquest document. Una primera
introductòria i descriptiva en què s’evoca l’estructura de l’escrit i es fa referència al
recorregut que s’ha traçat per elaborar-lo. En aquesta part es repassa el procés
participatiu que es va endegar per motivar l’anàlisi de necessitats que posteriorment
s’han traduït en propostes i reivindicacions variades i representatives del moviment
associatiu juvenil. Al mateix temps s’expliquen altres processos que han tingut lloc
mentre s’ha anat construint aquest document, els quals compten amb la participació
d’agents juvenils i que necessàriament han modelat i influït en el present document. La
segona part és la més extensa i en ella s’hi poden trobar el conjunt de reivindicacions
que s’han formulat en motiu d’aquesta revisió dels punts de vista compartits entre
associacions juvenils, col·lectius i grups de joves. Les reivindicacions s’estructuren
en 16 àmbits temàtics que neixen de les línies de treball estables del CJB i que són
rellevants per la joventut de la ciutat. Aquests àmbits, descrits breument abans de
presentar-ne el contingut específic, es desgranen en diferents blocs en què s’agrupen
propostes que responen a una mateixa finalitat i que treballen per a un objectiu compartit.
Les propostes i reivindicacions que se situen en cada un dels blocs responen a un ordre
determinat; primer se situen aquelles que són més generals, les quals es deriven cap a
les que són de tipus més específic i concret. D’altra banda és important comentar que
el caràcter transversal de moltes de les demandes que es compilen en les pàgines
següents impliquen la possibilitat d’ubicar-les en més d’un dels àmbits per bé que, per
evitar repeticions s’ha escollit posar-les en una o altra banda en funció de la idea força
que representa la proposta. La darrera de les parts que es destaquen fa referència a les
tasques que són conseqüència de la feina feta fins ara; al seguiment i avaluació que
es faran i com es duran a terme aquests processos. Finalment es reserva un apartat
amb cites de documents de consulta. Es tracta d’un conjunt de textos i enllaços que
són referents en l’àmbit de les polítiques de la joventut, que poden servir per ampliar la
informació i que, en molts casos, han guiat la redacció d’aquestes pàgines.
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ANTECEDENTS
Introduir aquest document no és possible sense referir-se al llibre 249 propostes de
l’associacionisme juvenil per a la ciutat que volem1, el qual ha servit d’inspiració per
l’enfocament dels temes que s’aborden, per l’estructura que prenen les propostes que
es presenten i perquè l’avaluació de l’execució del contingut que es proposava aleshores ha estat el marc de referència del text que es presenta ara. Després del procés que
s’ha seguit per a l’elaboració d’aquest document i que ha ocupat gran part del 2016,
s’observa que moltes de les demandes recollides en el text homòleg immediatament anterior desgraciadament segueixen essent vigents en l’actualitat. D’altres, en canvi, han
estat acomplertes i al conjunt de propostes que es presenten a les pàgines següents
se n’hi han sumat de noves. Aquestes demandes són causades per noves realitats que
emergeixen principalment de dinàmiques juvenils que apareixen com alternativa al
retrocés de l’Estat del Benestar. La desaparició d’ajudes a l’emancipació, la incapacitat
de reduir l’atur juvenil, el baix reconeixement de la tasca associativa o l’eliminació del
suport a projectes internacionals de les organitzacions són alguns exemples que han
fet aparèixer noves realitats i necessitats entre el jovent barceloní. Del conjunt de 463
propostes que s’inclouen en aquesta ocasió, 68 han estat mantingudes íntegrament
tal i com es van redactar al document que precedeix l’actual; 140 s’han revisat i
modificat i 255 són noves propostes que s’afegeixen al recull de reivindicacions per a
una ciutat millor. Tot i que són noves incorporacions cal reconèixer que moltes d’aquestes propostes que es presenten ja formaven part de l’imaginari col·lectiu del moviment
associatiu juvenil.

OBJECTIUS I FINALITATS QUE ES PERSEGUEIXEN
Algunes de les línies de treball que es defineixen al llarg d’aquestes pàgines són de
tipus general i expressen una postura ideològica determinada; d’altres, en canvi, són
més concretes, aplicables i de caire pràctic. Com a compendi de reivindicacions que
emanen del teixit associatiu juvenil barceloní ha de servir per acompanyar el procés
d’elaboració del nou Pla que els propers anys ha de regir les polítiques de joventut a
Barcelona. La importància que s’atorga a aquest Pla s’explica des de la concepció que el
municipalisme és un espai privilegiat de proximitat des del qual atendre les persones
joves i acompanyar-les en el seu procés d’emancipació i apoderament.
Si l’objectiu més específic, immediat i a curt termini és el d’incidir i col·laborar en la
coproducció del nou Pla director de les polítiques de joventut, la finalitat última és la
d’impregnar el conjunt de polítiques públiques implementades a la ciutat i que, més
enllà de si són específicament dirigides al col·lectiu juvenil, afecten la gent jove que
hi fa vida. Per això es concep la transversalitat com un dels elements que ha de
caracteritzar les polítiques públiques adreçades a la joventut. És bàsic que l’acció
política que es desenvolupi des dels diferents departaments i àrees de l’Ajuntament de la
1. Aquest document va ser elaborat pel CJB durant l’any 2012 i publicat l’any 2013 amb el propòsit de contribuir
a l’elaboració del Pla d’Adolescència i Joventut 2013-2016.
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Ara bé, l’administració municipal no és l’única que desenvolupa polítiques adreçades a
les persones joves perquè les competències en les matèries que es plantegen en aquest
document poden ser exclusives, compartides o concurrents i les funcions es troben
distribuïdes entre instàncies de nivells diferents. Per aquest motiu algunes de les 463
reivindicacions escapen de l’àmbit municipal i apel·len a instàncies de la Generalitat,
l’Estat o la Unió Europea. Aquesta distribució competencial fa més necessaris que mai la
col·laboració i cooperació multinivell entre institucions i organitzacions i el compromís
ferm i alineat d’aquest conjunt d’ens en la consecució dels objectius plantejats vers la
població jove.
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ciutat incorporin la perspectiva juvenil alhora que és imprescindible que el Departament
de Joventut vetlli perquè això sigui una realitat.

Les reivindicacions que es presenten s’han redactat des de la concepció de la ciutadania
del compromís que es contraposa a la ciutadania del deure (Dalton, 2007). Sacsegem
la ciutat! no només ha de servir per traslladar a l’administració aquells aspectes que
preocupen a les persones joves, sinó que també es pretén que esdevingui una eina
d’implicació i una guia d’orientació de l’acció que d’ara endavant pugui desenvolupar
el mateix CJB i la joventut que s’organitza sota aquest paraigües o que hi col·labora
habitualment.
En els darrers anys el CJB ha ampliat el camp d’actuació, ha aprofundit el treball en el
si d’alguns àmbits i la societat ha experimentat grans transformacions que no cessen i
que constantment han requerit i requereixen fer un anàlisi crític de les propostes que es
formulen des del mateix Consell. La intenció d’aquest document ha estat actualitzar i
adaptar el discurs del CJB a la realitat present. En aquest procés d’adaptació s’ha pretès comptar amb tothom qui tingués a dir alguna cosa sobre joventut, de manera que la
publicació que n’ha resultat és compartida entre moltes persones i organitzacions. Tenint
en compte la complexitat del treball col·lectiu entre una multiplicitat d’agents juvenils
en constant canvi i atenent la necessitat que aquest document sigui un recurs d’utilitat
durant els propers anys, no es pot llegir com un text tancat i definitiu, sinó més aviat
flexible i dinàmic. Si el recull s’entén obert és perquè al conjunt d’aportacions s’hi poden sumar més propostes, ja sigui a través dels Grups de Treball (GT), de la redacció de
resolucions i posicionaments polítics o mitjançant l’elaboració d’altres publicacions sobre
temes que despertin inquietuds o siguin d’interès notable.
S’espera que al llarg d’aquestes pàgines s’aconsegueixin els propòsits pels quals s’ha
redactat aquest document i que sigui un recurs d’utilitat per a tothom qui vulgui conèixer
la sacsejada que planteja, reivindica i reclama la joventut organitzada per a una Barcelona millor.
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Coincidint amb l’any de finalització del Pla d’Adolescència i Joventut 2013-2016, el maig
de 2016 el CJB va endegar un procés participatiu enfocat a l’elaboració de propostes per
introduir al nou Pla que ha de guiar les polítiques juvenils del Consistori. El procés es va
emmarcar en la campanya «O te’l fas o te’l fan» que, amb aquest eslògan inspirat en
la frase de Joan Fuster2, cridava a les entitats juvenils a dir la seva sobre tots els temes
que preocupen el jovent barceloní i elaborar demandes i reivindicacions en forma de
propostes.

LA CONSTRUCCIÓ COL·LECTIVA D’AQUEST DOCUMENT

Sacsegem la ciutat! és fruit d’un procés global i extens de construcció col·lectiva i
compartida que ha tingut lloc durant l’any 2016. Al llarg d’aquest camí complex que
s’ha anat traçant des que es va iniciar el treball, s’ha comptat amb la participació de
moltes persones joves, entitats juvenils i agents que treballen per a la joventut i han tingut
lloc col·laboracions diverses amb institucions i associacions expertes en àmbits i sectors
específics.

A banda d’aquest procés pensat expressament per incidir en el Pla, al llarg del 2016
han tingut lloc d’altres processos participatius, interns i externs, que en major o
menor mesura han acabat alimentant el present document: la inicial mobilització de
les entitats territorials per la necessitat de redefinir un nou Pla director d’equipaments
juvenils a la ciutat; la formulació de propostes pel Pla d’Actuació Municipal en el marc
del procés participatiu que es va endegar des de l’Ajuntament; la participació d’entitats
sindicals en la definició del Pla per al Foment de l’Ocupació Juvenil de Qualitat; així com
la feina interna del GT d’Associacionisme Educatiu pel desenvolupament d’una mesura
de govern que doni resposta a les necessitats concretes d’aquest col·lectiu d’entitats.
A continuació s’expliquen i es detallen els processos que han guiat l’elaboració del present
document i n’han vertebrat la participació. El relat exposa, en primer lloc, la campanya
«O te’l fas o te’l fan», desenvolupada de manera específica per recollir necessitats i
demandes del moviment associatiu juvenil de la ciutat. En segon pla es fa una breu
referència a la resta de processos que han tingut lloc de manera paral·lela. L’explicació
es fa en reconeixement de la influència que han tingut en el document que es presenta
com a resultat final d’aquest procés de processos. Per resumir el camí que s’ha seguit
i ubicar els espais significatius des dels quals s’ha treballat, a les pàgines següents es
presenta un calendari que de manera gràfica i visual pretén mostrar una visió general de
la construcció col·lectiva d’aquest document. La llista dels noms del conjunt d’entitats
que han participat al llarg d’aquest procés tanca aquest apartat.

2. La frase original de Joan Fuster és: «Tota política que no fem nosaltres, serà feta contra nosaltres» a Diccionari
per ociosos p. 144.
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LA CAMPANYA «O TE’L FAS, O TE’L FAN»
Sota el lema «O te’l fas o te’l fan», el maig de 2016 el CJB va iniciar un procés de
participació dirigit a les entitats juvenils de la ciutat per vehicular les seves demandes,
propostes i opinions respecte allò que ha de recollir el Pla que guiï les polítiques
juvenils de l’Ajuntament de Barcelona.

O TE’L FAS
O TE’L FAN!

PROCÉS PARTICIPATIU PER L’ELABORACIÓ
DEL PLA JOVE 2017-2020

Els objectius fixats per aquesta campanya van ser els següents:
Donar veu a la joventut per incidir en les polítiques juvenils de la ciutat.
Crear discurs polític al voltant de les qüestions que afecten el jovent.
Col·laborar en l’elaboració de propostes concretes a incloure al Pla director de les
polítiques de joventut de l’Ajuntament de Barcelona.
Teixir xarxa i aliances entre entitats juvenils.
La campanya s’emmarcava en una pàgina web dissenyada per donar a conèixer el procés
participatiu i la seva evolució. A través d’aquesta pàgina s’anunciaven les dates dels GT
sectorials convocats específicament per complir amb els objectius de la campanya, es
feia una crònica sobre la feina feta i es facilitava el retorn de les propostes compilades.
Més enllà de la participació des de les associacions i dirigida a entitats, la pàgina posava
a disposició de la ciutadania un formulari per fer propostes a títol individual o en nom
d’entitats que no poguessin assistir a les sessions presencials.
L’instrument metodològic bàsic de la campanya «O te’l fas o te’l fan» han estat els
GT. Amb la voluntat que el recull de propostes representés les demandes de la joventut
barcelonina, els grups no només es van adreçar a entitats i col·lectius membres del CJB
sinó que també es van dirigir a entitats o grups de joves que, sense ser membres d’aquesta
plataforma interassociativa, també tenen molt a dir sobre les polítiques de joventut.
Els GT partien d’una avaluació tècnica sobre el document 249 propostes de les
associacions juvenils per a la ciutat que volem. Aquesta avaluació determinava quines
de les accions que es proposaven l’any 2013 s’havien dut a terme des d’aleshores;
fos perquè s’havien inclòs i executat des del Pla d’Adolescència i Joventut 2013-2016
o perquè s’havien realitzat en el marc de l’acció municipal en general. L’avaluació va
permetre als grups descartar aquelles propostes que havien deixat de ser vàlides,
mantenir les que malauradament seguien vigents i formular noves idees d’accions a
desenvolupar per a la millora de la ciutat.
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A continuació es detallen tots els GT que van tenir lloc en el marc de la campanya «O te’l
fas o te’l fan» i s’indica el nombre d’entitats i col·lectius que hi van participar.
GT de LGBTI i de Sexualitat: 1 reunió amb l’assistència de 2 entitats
GT de Gènere: 2 reunions amb l’assistència total de 7 entitats

LA CONSTRUCCIÓ COL·LECTIVA D’AQUEST DOCUMENT

Des de principis de maig fins a mitjan de juny de 2016 van tenir lloc 17 GT presencials
que van comptar amb la participació de 35 entitats o col·lectius, dels quals 12 no
són membres del CJB. Els GT temàtics van tractar qüestions tan diverses com el gènere,
les drogues, la sexualitat, els drets de les persones LGBTI, la diversitat funcional, la
interculturalitat, la sostenibilitat, la cooperació i la pau, la cultura dispersa i l’oci alternatiu,
l’emancipació juvenil, l’associacionisme educatiu, les organitzacions polítiques i l’àmbit
estudiantil.

GT de Diversitat Funcional:1 reunió amb l’assistència de 2 entitats
GT de Drogues: 2 reunions amb l’assistència de 4 entitats
GT d’Interculturalitat:1 reunió amb l’assistència de 6 entitats
GT d’Organitzacions Polítiques: 2 reunions amb l’assistència de 5 entitats
GT de Sostenibilitat:1 reunió amb l’assistència de 3 entitats
GT d’Estudiantils:1 reunió amb l’assistència d’1 entitat
GT d’Associacionisme Educatiu: 1 reunions específica amb l’assistència de 7 entitats
GT Emancipació: 2 reunions amb l’assistència de 3 entitats
GT Cooperació i Pau: 1 reunió amb l’assistència de 4 entitats
GT Oci Alternatiu i Cultura Dispersa:1 reunió amb l’assistència de 4 entitats
El treball emmarcat en aquesta campanya concreta va culminar a la Trobada d’Entitats
de 16 de juny de 2016 en què 15 associacions membres del CJB van validar el conjunt
de propostes aportades fins el moment.
Reunions i trobades específiques amb entitats expertes d’àmbits determinats
Tot i l’heterogeneïtat dels temes tractats i la diversitat de les entitats que van col·laborar en
aquest procés participatiu, el cert és que algunes matèries com la inclusió, les economies
transformadores o les alternatives a l’habitatge no van ser tractades; d’altres no es van
tractar amb la profunditat desitjada. Això s’explica per l’especificitat de les temàtiques
i per la manca d’entitats juvenils que es van acostar als GT per afegir el seu punt de
vista concret. Des del convenciment, però, que són àmbits en els quals és necessari un
treball de fons que ajudi a transformar la societat, es van cercar entitats, institucions
o col·lectius amb trajectòria que poguessin col·laborar, amb el seu enfocament i
perspectiva, en la generació de discurs per dotar de qualitat el present document.
Entre els mesos de juny i setembre de 2016 van tenir lloc 6 reunions específiques. Les
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persones membres del Secretariat del CJB es van responsabilitzar de fer aquest treball
i en el marc del Secretariat del mes de setembre de 2016 es van validar les propostes i
les reflexions recollides.
A continuació es presenta el llistat de les entitats amb les quals el Secretariat es va reunir
durant el període destacat. Per cada una d’elles es fa una breu descripció de la tasca
que desenvolupen.
HOBEST: Consultora per a la promoció de models empresarials i de gestió, cooperatius
i innovadors.
La M.U.L.A. (Masoveria Urbana per la Llar Alternativa): Projecte que pretén donar
accés alternatiu a l’habitatge en un context de crisi. Es tracta d’un model de masoveria
compartida que no només acull habitants sinó que genera teixit associatiu i organitza
activitats al barri.
Cooperativa d’Arquitectes La Col: Cooperativa d’arquitectes que treballen per la
transformació social mitjançant l’arquitectura al barri de Sants.
Sostre Cívic: Espai col·laboratiu que promou l’accés alternatiu a l’habitatge mitjançant
la promoció, assessorament, gestió i finançament de models cooperatius.
Coalició Prou Complicitat amb Israel: Espai de coordinació de moviments socials,
col·lectius, organitzacions i persones que lluiten per trencar la complicitat de les
institucions i empreses catalanes en la violació dels drets del poble palestí, des de la
sensibilització i la promoció de la solidaritat amb Palestina.
Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya: Espai plural de representació
col·lectiva que actua com a veu i referent professional i social del col·lectiu col·legiat de
treballadors i treballadores socials.
Consell d’Associacions de Barcelona: Federació d’associacions de Barcelona que
treballa pel desenvolupament de l’associacionisme i dels seus valors tot construint un
espai de participació, de vertebració i d’interlocució d’organitzacions interessades en
l’associacionisme.
Seguiment i lideratge de la campanya
El Secretariat és l’òrgan ordinari d’execució del CJB que regeix, administra i representa
l’associació3. Per això aquest espai i les persones que en formen part han tingut un paper
rellevant en el monitoratge d’aquest procés, des de la seva concepció i disseny fins a la
seva implementació així com en la validació dels continguts que han quedat recollits en
aquest document. Per tractar aquesta qüestió s’han dedicat 12 reunions de Secretariat.
Les persones que en formen part han liderat totes les tasques derivades de la campanya,
especialment l’execució dels GT i l’apropament a noves entitats que han contribuït a
ampliar la visió que es tenia de certs temes.

3. Art. 17.1 dels Estatuts del Consell de la Joventut de Barcelona.
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Durant el temps que ha ocupat la definició d’aquest document la tasca habitual del CJB
no s’ha aturat. Per això, alhora que es duia a terme un procés participatiu específic per
recollir les propostes que s’han compilat en aquestes pàgines, han tingut lloc molts altres
espais de trobada i de debat que han alimentat el projecte i han afavorit aprenentatges
col·lectius que necessàriament han impregnat les propostes que es presenten. No és
possible -ni tan sols imprescindible- destacar tots els processos que han nodrit aquest
document si bé cal destacar aquells que han tingut un pes més rellevant.
Inici de la recollida d’aportacions pel nou Pla d’Equipaments Juvenils
A finals de 2015 acabava el Pla d’Equipaments Juvenils de Barcelona 2008-2015 de manera
que el CJB, de la mà de les entitats territorials, va proposar iniciar el treball per recollir
aportacions de cara a l’elaboració d’un nou Pla. A principis de 2016 es va convocar un GT
de Territori amb la finalitat de dissenyar unes jornades per extreure demandes del moviment
associatiu juvenil en relació a dues línies de treball bàsiques: el model d’equipaments
juvenils i la descentralització als districtes i barris de la ciutat. A la jornada «Repensem els
nostres espais», que va tenir lloc a principis de febrer de 2016, es van posar de manifest
necessitats compartides entre entitats de coordinació associativa territorial i demandes
concretes sobre els equipaments juvenils. Al llarg d’aquest procés de treball es va comptar
amb la participació de 6 entitats i/o col·lectius juvenils del territori. Les reflexions, arguments
i consideracions que es van aportar han influït en les propostes que recull aquest document,
especialment en aquelles que se situen en el bloc d’espai públic i de manera específica en
aquelles que fan referència als equipaments juvenils i a la gestió associativa.
Tenint en compte que aquest treball es va dur a terme paral·lelament al procés participatiu
per l’elaboració dels Plans d’Actuació de Districte, des del CJB es va animar i donar
suport a les assemblees, coordinadores i plataformes territorials a fer arribar propostes i
demandes de manera que es poguessin incloure als textos definitius.

LA CONSTRUCCIÓ COL·LECTIVA D’AQUEST DOCUMENT

ALTRES PROCESSOS QUE HAN NODRIT L’ELABORACIÓ DE REIVINDICACIONS

Participació en l’elaboració del Pla d’Actuació Municipal 2016-2019 (PAM)
Durant els mesos de febrer, març i abril va tenir lloc el procés participatiu per l’elaboració
del PAM. Des dels GT del CJB es van formular 30 propostes de temes tan diversos com la
mobilitat, el gènere, la sexualitat, els equipaments juvenils, l’ús de l’espai públic o l’educació.
Es va assistir a trobades presencials de discussió, a debats amb les tinències d’alcaldia i es va
animar a participar a les entitats membres del CJB i amb les quals el CJB col·labora.
Participació en l’elaboració del Pla per al Foment de l’Ocupació Juvenil de Qualitat
Entre els mesos de maig i octubre va tenir lloc la definició del Pla per al Foment de
l’Ocupació Juvenil de Qualitat4. En el procés d’elaboració d’aquest Pla el CJB, de la mà
de les entitats juvenils sindicals, va tenir un paper cabdal. Es va participar a diverses

4. Aquest Pla es pot consultar a http://eldigital.barcelona.cat/wp-content/uploads/2016/11/Pla-Ocupaci%C3%B3-Joves-v10.pdf
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sessions de debat obertes i reunions de treball específiques, tant de caràcter intern
com amb l’Ajuntament i els departaments implicats. Així mateix des del CJB es van
poder validar les propostes abans del tancament del text definitiu. En aquest procés es
van fer consideracions i reflexions que finalment van ser incloses entre les 39 mesures
establertes. Fruit d’aquest procés es va incloure el CJB i l’associacionisme juvenil sindical
als espais de seguiment i governança del Pla. Amb tot, les propostes que es presenten
en aquest document, especialment les que s’inclouen al bloc d’ocupació, són coherents
amb les aportacions i reclams que es van fer durant l’elaboració d’aquest Pla.
Grup de Treball d’Associacionisme Educatiu
Treball en relació a una nova mesura de govern de suport a l’associacionisme educatiu
Les entitats educatives del CJB treballen des de fa anys de manera conjunta i col·laborativa
per defensar interessos compartits en el terreny del reconeixement social, els locals
dignes i el finançament dels caus i esplais de Barcelona. En el marc dels fruits d’aquest
treball compartit, l’any 2014 el consistori va aprovar la Mesura de Govern pel suport i el
foment de l’associacionisme juvenil a la ciutat 5. La Mesura finalitzava el 2015 de manera
que a principis de 2016, l’associacionisme educatiu de Barcelona es va posar a treballar
per a una nova mesura de govern adaptada a les realitats i demandes d’aquestes entitats.
Els reclams que es van posar de manifest mentre es feia aquest treball han impregnat
el conjunt de les propostes que s’emmarquen al bloc d’associacionisme educatiu alhora
que algunes idees s’han transferit a altres àmbits associatius.
Enquesta sobre l’estat dels locals dels esplais i caus
Per contribuir a una diagnosi acurada sobre la necessitat de locals de les entitats
educatives, des del CJB es va elaborar una enquesta dirigida als esplais i caus de base
per tal que fessin arribar directament les seves demandes. La recollida de respostes es
va tancar a principis de 2016 i entre els mesos de febrer i abril es van tractar les dades.
A l’enquesta hi van participar fins a 101 entitats de tots els districtes de la ciutat. Les
conclusions obtingudes al llarg d’aquest procés de treball han influït en les propostes
que es fan en el bloc d’associacionisme educatiu, concretament en aquelles que es
refereixen als locals.
Per afavorir una visió global de tots els processos que s’han detallat i descrit al llarg
d’aquest apartat es presenta un calendari gràfic a les págines 20 i 21.

5. Aquesta Mesura de Govern es pot consultar a http://cbab.bcn.cat/uhtbin/cgisirsi/x/0/0/57/520/17583?user_id=CATALA
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GENER

FEBRER

CAMPANYA «O TE’L FAS, O TE’L FAN»
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CALENDARI

MARÇ

ABRIL

AVALUACIÓ TÈCNICA DEL DOCUMENT
249 propostes de les associacions juvenils
per a la ciutat que volem
Avaluació de l’execució de les propostes en el
marc de l’acció municipal i especialment del
Pla d’Adolescència i Joventut 2013-2016.

ALTRES PROCESSOS QUE HAN NODRIT
L’ELABORACIÓ DE REIVINDICACIONS.

TREBALL EN RELACIÓ A UNA NOVA MESURA DE GOVERN DE SUPORT A L’ASSOCIACIONISME EDUCATIU
Organització de 6 GT dedicats a proposar i formular demandes per a incloure-les
a la redacció d’una nova Mesura de Govern.
Participació de 7 entitats educatives.
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INICI DE LA RECOLLIDA
D’APORTACIONS PEL NOU
PLA D’EQUIPAMENTS
JUVENILS
Desenvolupament d’1 GT de
Territori i la Jornada «Repensem
els nostres espais».
Participació de 6 col·lectius
juvenils.

PARTICIPACIÓ EN L’ELABORACIÓ
DEL PLA D’ACTUACIÓ MUNICIPAL
Elaboració de 30 propostes, des dels diferents GT.
Les propostes s’inclouen al procés de participació
per l’elaboració del Pla d’Actuació Municipal 20162019.

GRUPS DE TREBALL (GT)
Organització de 17 GT oberts a
les entitats juvenils de la ciutat.
Participació de 35 entitats i
col·lectius de tots els àmbits.

JULIOL

AGOST

SETEMBRE

REUNIONS AMB ENTITATS EXPERTES
Trobades amb entitats expertes en àmbits que s’aborden per
primer cop.
Col·laboració de 7 entitats expertes.
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WEB DE LA CAMPANYA
A través de la pàgina web
s’informa de les dates dels GT,
les cròniques de la feina feta i el
recull de les propostes compilades. També inclou un formulari
per recollir més aportacions.

JUNY
TROBADA D’ENTITATS - 16 de juny de 2016
Validació de les propostes treballades als GT
Participació de 15 entitats.

MAIG

SEGUIMENT I LIDERATGE DE LA CAMPANYA
Planificació i execució del pla previst per a recollir les reivindicacions i propostes del moviment
associatiu juvenil de cara a l’elaboració del Sacsegem la ciutat!
El Secretariat ha tingut un paper rellevant en cada una de les etapes d’aquest procés i,
com a òrgan de govern entre assemblees, ha validat el document en última instància.
12 Reunions de Secretariat.

ENQUESTA SOBRE L’ESTAT DELS LOCALS DE LES ENTITATS EDUCATIVES
Recollida i tractament de les dades obtingudes. Elaboració de les conclusions sobre l’estat dels locals.
Participació de 101 esplais i caus que responen l’enquesta.

PARTICIPACIÓ EN L’ELABORACIÓ DEL PLA PER AL FOMENT DE L’OCUPACIÓ JUVENIL DE QUALITAT
Participació de les entitats sindicals a diverses sessions de debat obertes. Reunions de caràcter bilateral
amb l’Ajuntament per incorporar al Pla algunes objeccions i crítiques.
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ENTITATS I COL·LECTIUS QUE
HAN CONTRIBUÏT AL PROCÉS
DE CONSTRUCCIÓ DE SACSEGEM
LA CIUTAT!
Entitats membres del CJB
Acció Jove - Joves de CCOO de Catalunya
Acció Escolta de Catalunya – AEC
Assemblea per la Diversitat – AxD
Associació d’’Estudiants de Ciències
de la Salut – AECS
Associació d’’Estudiants
i Estudiantes Progressistes – AEP
Associació de Casals i Grups
de Joves de Catalunya
Associació de Joves Amics
de la Ràdio d’Horta-Guinardó
Associació de Joves Estudiants
de Catalunya – AJEC
Associació Universitària
Sin Vergüenza – SINVER
AVALOT - Joves de la UGT de Catalunya
Brigada SOS
Centre Jove d’Anticoncepció
i Sexualitat – CJAS

Joventut Nacionalista de Catalunya – JNC
Joventut Socialista de Catalunya
– Federació de Barcelona – JSC
Joventuts d’Esquerra Republicana
de Catalunya – JERC
Joves d’Esquerra Verda
de Barcelona – JEV
Minyons Escoltes i Guies
de Catalunya – MEG
Moviment de Centres
d’Esplais Cristians Catalans – MCECC
Nexes Interculturals de Joves per Europa
Plataforma Infantil i Juvenil de Les Corts
Servei Civil Internacional de Catalunya – SCI
Altres entitats que
han col·laborat amb el CJB
Associació Benestar
i Desenvolupament – Energy Control
Associació de Joves TEB Ravalnet
Associació Lúdica Necronomicon’s
Associació Lúdico Cultural Stronghold
Campanya #ExigimEspais

Consell de la Joventut
Horta-Guinardó – CJd7

Col·legi d’Ambientòlegs
de Catalunya – COAMB

Escoltes Catalans – EC

Coordinadora de Monitors i Caps
del Clot-Camp de l’Arpa – COMICC

Esplais Catalans – ESPLAC
Federació Catalana de L’Esplai
Federació d’Associacions Cannàbiques
de Catalunya – CATFAC
Federació de Centres Juvenils Don Bosco
Federació ECOM
Federación de Entidades
Latinoamericanas de Catalunya
– FEDELATINA
Fundació Socio-Cultural IBN Batuta
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Joventut Comunista de Catalunya – JCC

Ecologistes en Acció
Fundació Salut i Comunitat
Gais Positius
Dones Lesbianes, Bisexuals
i Pansexuals a Catalunya – LesBiCat
Plataforma #NoTenimLloc
Shiawazena Kazoku – SK

Agrupament Escolta Aldaia
Agrupament Escolta Antoni Gaudí
Agrupament Escolta Azimut
Agrupament Escolta Can Baró
Agrupament Escolta El Pi de les Corts
Agrupament Escolta Jaume I
Agrupament Escolta Jaume I del Coll
Agrupament Escolta Joan Maragall
Agrupament Escolta Mafeking
Agrupament Escolta Pere Roselló
Agrupament Escolta Rakxa

Agrupament Escolta i Guia Joan Maragall
Agrupament Escolta
i Guia K-2 (Godwin Austen)
Agrupament Escolta
i Guia La Salle Barceloneta
Agrupament Escolta
i Guia Lluïsos de Gràcia
Agrupament Escolta
i Guia Mare de Déu de Montserrat
Agrupament Escolta
i Guia Mare de Déu de Núria
Agrupament Escolta
i Guia Montnegre - Josep Carner
Agrupament Escolta
i Guia Montserrat Xavier

Agrupament Escolta Ramon Llull

Agrupament Escolta
i Guia Mossèn Puig i Moliner

Agrupament Escolta Roland Philipps

Agrupament Escolta i Guia Pare Bertran

Agrupament Escolta Sagarmatha

Agrupament Escolta i Guia Pau Casals

Agrupament Escolta Sant Francesc Xavier

Agrupament Escolta i Guia Pau Claris

Agrupament Escolta Skues

Agrupament Escolta i Guia Pere Quart

Agrupament Escolta Terra-Nova

Agrupament Escolta i Guia Perot Guinarda

Agrupament Escolta Wé-ziza

Agrupament Escolta
i Guia Rudyard Kipling

Agrupament Escolta
i Guia Anselm Albareda
Agrupament Escolta i Guia Baden Powell
Agrupament Escolta
i Guia Bonanova - Joan Bosco
Agrupament Escolta
i Guia Damián de Veuster

Agrupament Escolta
i Guia Salvador Espriu
Agrupament Escolta
i Guia Sant Antoni Abat
Agrupament Escolta i Guia Sant Ferran
Agrupament Escolta i Guia Sant Ignasi

Agrupament Escolta
i Guia el Cau del Besòs

Agrupament Escolta i Guia Sant Pius Xè

Agrupament Escolta i Guia Ermessenda

Agrupament Escolta
i Guia Santa Maria - Santa Agnès

Agrupament Escolta
i Guia Estrella del Mar
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Esplais i caus que van respondre
l’enquesta sobre l’estat dels locals
de les entitats educatives

Agrupament Escolta i Guia Santa Eulàlia

Agrupament Esplai Santa Maria del Pi

Agrupament Escolta i Guia Flor de Neu

Agrupament Scout Rabindranath Tagore

Agrupament Escolta i Guia Gregal

Associació Juvenil Tronada

Agrupament Escolta i Guia Ítaca
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Centre d’Esplai Boix

Esplai La Lluna

Centre d’Esplai Brúixola-Sant Ignasi

Esplai La Platgeta de la Marina

Centre d’Esplai del Pare Abraham

Esplai Matinada Pòrtics

Centre d’Esplai El Bon Recer

Esplai Movi de Sarrià

Centre d’Esplai Grup de Gent

Esplai SV el Clot

Centre d’Esplai Joan Suñol

Esplai Torxa

Centre d’Esplai La Sagrera

Esplai Totikap

Centre d’Esplai Món Jove

Esplai Trencalòs

Centre d’Esplai Movi de Poblenou

Esplai Turons

Centre d’Esplai Natzaret

Esplai Xangó

Centre d’Esplai Natzaret i Betània

Esplai Xiroc

Centre d’Esplai Oriols

Esplai Xiroi

Centre d’Esplai Passatge

Fundació Escó – Esplai Escó

Centre d’Esplai Sagrat Cor

Grup Scout Makarenko

Centre d’Esplai Sant Ildefons

Grups de Colònies i Campaments Casp

Centre d’Esplai Sant Isidor
Centre d’Esplai Sant Jordi
Centre d’Esplai Sant Josep de Calassanç
Centre d’Esplai Sant Medir
Centre d’Esplai Tonxué
Centre d’Esplai Trencaclosques
Centre d’Esplai Xerinola
Centre d’Esplai Xiroia
Centre Juvenil Martí-Codolar
Centre Juvenil Meridiana
Esplai Espurna
Esplai Espurna de Gràcia
Esplai GMM
Esplai Guineueta
Esplai i Centre Juvenil La Nivaira
Esplai Isard-Flor de Neu
Esplai Kasperle
Esplai L’Olivera Rodona
24

REIVINDICACIONS
DE LES ASSOCIACIONS
JUVENILS PER A
BARCELONA
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PARTICIPACIÓ I
ASSOCIACIONISME

Millorar la participació juvenil a la ciutat i donar suport
al teixit associatiu juvenil; facilitar la seva tasca
i promoure’n el reconeixement social.
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Millora de la participació juvenil

Assegurar la participació institucional de les associacions juvenils, mitjançant el
Consell de la Joventut de Barcelona (CJB), en els òrgans de participació de la ciutat
i reformular espais i processos de participació per aprofundir en l’exercici de la democràcia participativa. Promoure la participació estable del CJB en aquells espais
de discussió que es creguin oportuns impulsats per l’Ajuntament de Barcelona.

2

Mantenir i consolidar els espais d’interlocució entre el CJB i la Regidoria de Joventut
per tal d’acordar i impulsar estratègies que afavoreixin el desenvolupament de les
polítiques de joventut a la ciutat.

3

Mantenir la màxima coordinació entre el CJB, la Regidoria de Joventut, les regidories de districte, les plataformes territorials de joventut, els consellers/es de districte
i les persones que ofereixen suport tècnic.

4

Vetllar perquè els espais de participació de la ciutat no es converteixin en espais on
l’únic objectiu sigui transmetre informació. Repensar i ordenar l’excessiu nombre
d’espais de participació que actualment hi ha a la ciutat, ja que en comptes de
fomentar la participació, es corre el risc que es converteixin en espais poc àgils i
poc eficients.

5

Assegurar que els processos participatius endegats des de l’Ajuntament siguin decisoris i vinculants; garantir la participació de la gent jove en tots els estadis dels
processos i fer un retorn de resultats i conclusions.

6

Reforçar la figura tècnica referent en matèria de joventut de cada districte per assegurar la proximitat amb les entitats juvenils.

7

Garantir que els representants polítics (i els càrrecs de confiança) de joventut siguin
joves i promoure al màxim l’adopció de responsabilitats i càrrecs electes per part de
persones menors de 35 anys.

8

Garantir que les conselleries de districte tinguin els recursos i competències bàsiques per dur a terme les seves funcions en contacte permanent amb la ciutadania.

9

Fomentar les plataformes territorials de joventut com a agent interlocutor en matèria
de joventut al territori i garantir aquest reconeixement mitjançant convenis que defineixin les relacions polítiques i econòmiques.

10

Garantir, en aquells districtes on no existeixin plataformes territorials de joventut,
l’elaboració de les polítiques de joventut en coordinació amb les associacions juvenils de referència, tot generant espais propicis per aquest diàleg.

11

Instar l’administració competent a realitzar un canvi legal per a la reforma del sistema electoral de manera que es permeti l’elecció directa de regidories i conselleries
de districte.

12

Promoure el dret a vot als 16 anys com a mesura per a l’apoderament juvenil.

13

Garantir que, davant la gestió dels conflictes veïnals o legals que puguin sorgir com
a conseqüència d’una activitat associativa, es creï una taula de diàleg en què es permeti a tots els actors implicats exposar el seu punt de vista per construir solucions
conjuntament.

PARTICIPACIÓ I ASSOCIACIONISME

1
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Suport administratiu a les associacions juvenils

PARTICIPACIÓ I ASSOCIACIONISME
28

14

Garantir el finançament públic de les associacions juvenils i augmentar-ne els recursos econòmics a través de convenis, beques i subvencions específiques per tal de
facilitar que esdevinguin espais d’inclusió i cohesió social.

15

Garantir que les subvencions municipals també cobreixin la despesa estructural de
les entitats com a part del projecte associatiu.

16

Agilitzar els tràmits, facilitar les tasques de gestió, avançar els terminis de pagament
i adaptar les convocatòries de subvencions a les necessitats de les entitats juvenils.

17

Garantir que els convenis amb les associacions es formalitzin en els terminis necessaris per a no originar retards en els pagaments i evitar despeses extraordinàries
derivades de crèdits bancaris, els quals perjudiquen els estats financers de les associacions i en comprometen el futur.

18

Contribuir a impulsar els Premis BarnaJove per fer-los arribar a més entitats juvenils;
millorar la difusió que se’n fa i augmentar la dotació econòmica.

19

Ampliar la línia de subvencions d’arranjament de locals i reservar una partida per
a entitats que presenten projectes de millora de l’accessibilitat per a persones amb
diversitat funcional.

20

Dotar les associacions juvenils d’ajuts públics per a l’adquisició, el lloguer i el manteniment dels espais de desenvolupament de l’activitat ordinària.

21

Permetre l’ús gratuït dels equipaments juvenils per part d’associacions juvenils per
realitzar les seves activitats pròpies.

22

Facilitar a l’associacionisme juvenil i als grups de joves l’accés a equipaments que
no siguin exclusivament juvenils com ara poliesportius, escoles o centres cívics.

23

Destinar els locals de planta baixa dels edificis d’habitatge social a associacions que
duguin a terme la seva activitat en la zona on s’ubiquen aquests habitatges.

24

Elaborar un cens d’espais i locals buits o infrautilitzats i facilitar-ne l’ús a les entitats
juvenils. Generar processos d’acompanyament per facilitar-ne l’accés a les associacions juvenils.

25

Establir un protocol d’emergència per a aquelles entitats que es queden sense local
i així evitar un període llarg d’inactivitat que podria perjudicar el seu funcionament
habitual.

26

Possibilitar que les associacions juvenils puguin utilitzar el programari lliure a l’hora
de realitzar els tràmits administratius amb l’Ajuntament. Adaptar la documentació
als formats de programari lliure.

27

Potenciar l’administració electrònica i incrementar els tràmits que es poden fer a
través del portal de l’Oficina Virtual.

Aprofitar tots els mitjans que l’Ajuntament té al seu abast per fer difusió de les activitats de l’associacionisme juvenil.

29

Facilitar l’aparició de campanyes publicitàries i de sensibilització en mitjans de comunicació locals i nacionals. Establir convenis amb els mitjans de comunicació per
tal que dediquin un espai als projectes dirigits i/o adreçats a joves.

30

Promoure espais a Barcelona Televisió destinats a les entitats per tal que puguin fer
difusió de la seva activitat.

31

Prendre com a model la campanya que es va dur a terme en suport a l’associacionisme educatiu per donar suport a altres tipus d’associacionisme juvenil.

32

Potenciar, des dels centres educatius, el coneixement d’iniciatives juvenils entre
l’alumnat; fer èmfasi en les persones nouvingudes i en aquelles que es troben en
risc d’exclusió social per tal de facilitar-los la inclusió.

33

Utilitzar espais d’educació formal -assignatures, tutories, festes escolars o altres projectes i esdeveniments- per donar a conèixer les entitats d’associacionisme juvenil
arrelades a cada territori.

34

Promoure els panells informatius dels centres educatius per tal que les entitats puguin promocionar els seus esdeveniments i puguin donar a conèixer la tasca que
fan.

35

Reconèixer i recolzar el paper de normalització i immersió lingüística que realitzen
les entitats de l’associacionisme juvenil, amb especial atenció a les de l’àmbit educatiu.

36

Fomentar el CRAJ com a espai referent per al suport de les iniciatives i mobilitzacions ciutadanes amb una àmplia participació de la gent jove, a petició de les
entitats i col·lectius juvenils.

37

Mantenir i millorar l’oferta dels serveis d’informació, assessorament, acompanyament, recursos i promoció; fomentar-ne la difusió entre totes les associacions juvenils de la ciutat.

38

Assegurar que la gestió del CRAJ recaigui en el CJB, mitjançant la fórmula de gestió
associativa.

39

Fomentar la creació i consolidació de nous projectes juvenils, vinculant-los al CRAJ i
als serveis i equipaments juvenils de referència distribuïts arreu del territori.

PARTICIPACIÓ I ASSOCIACIONISME

Reconeixement de l’associacionisme juvenil
Foment del Centre de Recursos per
a les Associacions Juvenils de
Barcelona (CRAJ)

28

29

ESPAI
PÚBLIC

Facilitar l’ús de l’espai públic per promoure la vida
comunitària i els projectes compartits i contribuir a
l’apoderament de la joventut a través de la promoció de la
gestió associativa d’equipaments juvenils i esportius.

30

Usos i activitats a l’espai públic

Habilitar espais adequats per a la socialització de les persones joves i per a que
puguin fer ús de l’espai públic sense que sentin que molesten; promoure espais
públics propis com per exemple múltiples bancs en una plaça, taules de ping pong,
skateparcs, espais de ball, etc.

41

Mantenir l’exempció fiscal a associacions per a la utilització de la via pública.

42

Reformular o derogar l’ordenança de civisme de manera que no limiti l’ús de l’espai
públic.

43

Instal·lar lavabos públics accessibles en punts estratègics de la ciutat (places, parcs,
espais d’oci nocturn, espais on es practica esport, etc.) i millorar les indicacions sobre
la situació dels ja existents. Demanar l’obertura d’aquests serveis al metro o establiments com els bars i restaurants, fent especial atenció a establiments amb horari
nocturn.

44

Agilitzar el temps de resolució de les sol·licituds per a ús de l’espai públic; simplificació
de la normativa, regularització i unificació de criteris entre districtes i augment dels horaris
permesos.

45

Garantir que el districtes facilitin la infraestructura necessària per a les activitats que les
associacions juvenils realitzen a l’espai públic. Unificar a tots els districtes els serveis que
l’Ajuntament facilita a les associacions: punt de llum, escenari, lavabos, contenidors...

46

Obrir processos participatius transparents entre tots els agents afectats en l’ús de
l’espai públic (veïns, teixit associatiu, Districte, comerços...) per arribar a pactes i
consensos sobre l’ús que se li pugui donar, per evitar caure en l’arbitrarietat i per
garantir la seva condició pública.

47

Crear, quan es requereixi, taules de mediació entre veïns/es i associacions juvenils
per consensuar espais i horaris d’activitats que tinguin lloc a l’espai públic i aconseguir, a la vegada, un acostament entre tots dos àmbits.

48

Habilitar espais fixes on es puguin celebrar activitats vinculades a l’oci alternatiu. Assegurar que aquests espais s’ubiquen a cada districte i que compten amb lavabos,
punts de llum i tarimes. Allargar els horaris establerts.

49

Garantir que l’espai públic pugui ser un espai de joc per part d’infants i joves i evitar
prohibicions com les del joc amb pilota.

50

Estendre la iniciativa de “camins amics” a tots els barris i que indiquin tant els centres educatius com les entitats educatives.

51

Habilitar espais de lliure accés per a la pràctica esportiva sense limitar-ne l’horari.

52

Elaborar un nou Pla d’Equipaments Juvenils que garanteixi una visió de ciutat, una
planificació integral i que mantingui una continuïtat en el temps, amb una vigència
superior als cinc anys. Promoure el Pla com un document amb entitat pròpia que
concreti les mesures. Adaptar les tipologies i els estàndards d’equipaments juvenils
a les noves necessitats i a les realitats territorials de cada districte per mantenir
coherència amb visió de ciutat en l’execució de les mesures.

ESPAI PÚBLIC

40

31

Equipaments
esportius

Gestió associativa dels equipaments

Equipaments juvenils

ESPAI PÚBLIC
32

53

Garantir la presència d’equipaments juvenils a tot el territori: que tots els districtes
de la ciutat disposin d’un Espai Jove i un Punt d’Informació Juvenil, així com de
Casals de Joves de proximitat.

54

Crear una xarxa d’equipaments juvenils entre tots els equipaments adreçats a joves
com a acció per optimitzar i compartir necessitats i recursos físics i d’activitats.

55

Elaborar un pla estratègic per a cada equipament juvenil que respongui a les necessitats dels i les joves i que defineixi la finalitat i funcions de l’espai en coordinació
amb la resta d’elements de la xarxa i amb el Pla d’Equipaments Juvenils. El Pla ha
de comptar amb la dotació de recursos humans i materials de què ha de disposar.

56

Promoure un major coneixement dels equipaments juvenils, així com dels serveis
adreçats a la joventut, per acostar-los als i les joves i a les seves associacions. Fomentar la utilització dels equipaments públics (biblioteques, instituts, sales d’actes,
patis...) com a espai públic i promocionar-ne l’ús entre persones joves a través de la
programació d’activitats específicament dirigides a aquest col·lectiu.

57

Considerar el CJB com a interlocutor per fer seguiment del Pla d’Equipaments Juvenils
de la ciutat i garantir-ne l’execució segons els termes previstos.

58

Reconèixer el valor afegit de la gestió ciutadana i associativa com a política que
aposta per l’apoderament i participació de la ciutadania, la vinculació dels i les joves
al seu entorn i el foment de l’associacionisme i la comunitat.

59

Consolidar la modalitat de gestió associativa reconeguda a la Carta Municipal en els
termes en què ho reclama la Plataforma per la Gestió Ciutadana.

60

Impulsar un model de gestió dels equipaments que asseguri la màxima participació
de les associacions juvenils en la mesura que hi hagi un teixit associatiu fort que se’n
pugui fer càrrec i enfortir l’associacionisme.

61

Incloure les associacions destinatàries d’equipaments en el procés de disseny i conceptualització d’aquests espais.

62

Evitar la mercantilització de les associacions i la tutela de la seva activitat per diferenciar-les de les empreses prestadores de serveis i distingir aquells que són serveis
de l’Ajuntament dels que no ho són; no comprometre, condicionar o limitar l’activitat
dels projectes associatius de les entitats juvenils que gestionen un espai o equipament de propietat municipal.

63

Desenvolupar una normativa gràfica específica pels equipaments o serveis de gestió
associativa que reconegui la seva singularitat.

64

Incloure la Plataforma de Gestió Ciutadana en els processos de definició i elaboració dels plecs de condicions i la posterior adjudicació dels convenis per a la gestió
d’equipaments i serveis municipals en la fórmula de gestió associativa.

65

Considerar els grups de joves com a usuaris col·lectius dels equipaments esportius
i establir preus accessibles de manera que puguin fer ús de les pistes esportives
municipals i es faciliti l’adquisició d’hàbits saludables com la pràctica esportiva.

66

Revisar els preus dels abonaments i les entrades als Centres Esportius Municipals
per tal d’establir preus públics realment accessibles per a joves.

Equipaments esportius
Urbanisme

Garantir que tots els centres esportius municipals reservin places per a les persones
en risc d’exclusió social o en situació de vulnerabilitat.

68

Ampliar la xarxa de centres esportius municipals i el seu horari d’obertura.

69

Estudiar la possibilitat de promoure l’obertura de centres esportius municipals a la nit.

70

Realitzar una campanya que possibiliti identificar i conèixer els equipaments esportius de lliure accés instal·lats a la via pública.

71

Continuar potenciant Barcelona com una ciutat multiesportiva i fer especial èmfasi
en la celebració d’esdeveniments mitjans o petits d’esports no majoritaris.

72

Apostar pel model de gestió cívica dels centres esportius municipals per potenciar
la proximitat dels equipaments.

73

Repensar el model de competició que estableix el Consell de l’Esport Escolar de
Barcelona per als infants menors de 12 anys, tenint en compte que la seva finalitat
és educar en valors a través de l’esport. Implicar tota la comunitat (entitats, famílies,
persones tècniques, dinamitzadores de joc, etc.).

74

Crear espais per a la pràctica d’esports minoritaris com camps de criquet, patinòdroms per practicar diverses modalitats de patinatge, pistes d’atletisme, espais tancats per a la pràctica de tir a l’arc...

75

Ampliar les zones d’escalada de la ciutat i impulsar al construcció de boulders als
equipaments juvenils.

76

Facilitar la infraestructura bàsica per a la pràctica d’esports col·lectius de platja.

77

Promocionar el programa Patis Oberts al Barris com a mesura per a fomentar l’esport entre la població jove.

78

Establir un òrgan o espai de coordinació conjunt que vetlli per les polítiques d’urbanisme que afecten la gent jove de la ciutat.

79

Considerar el CJB com a interlocutor per al disseny, implementació i avaluació de les
polítiques d’urbanisme a Barcelona.

80

Dur a terme polítiques públiques en matèria d’urbanisme i habitatge que potenciïn la
vida comunitària i que trenquin l’aïllament que es viu en algunes zones de la ciutat.

81

Potenciar un nou programa per reactivar espais públic en desús o infrautilitzats.

82

Prioritzar la reconstrucció i remodelació d’edificis històrics i/o industrials amb visió
de futur per tal de no desnaturalitzar els barris i conservar la seva idiosincràsia, de
manera que es garanteixi la seva conservació i millora.

83

Potenciar les auditories de gènere a l’hora de realitzar la planificació urbanística.

84

Apostar per una ciutat més verda i evitar places i carrers asfaltats en la seva totalitat.

85

Promoure la creació de cobertes vegetals en edificis, parades de bus, etc.

86

Incrementar la recuperació d’interiors d’illes i incloure-hi horts urbans. Facilitar,
també, la implantació d’horts urbans a parcs i jardins municipals.

ESPAI PÚBLIC
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ASSOCIACIONISME
EDUCATIU

Donar suport a l’acció educativa dels esplais i caus; vetllar pel
seu reconeixement institucional i social, garantir-ne
el finançament i treballar per a l’accés a locals dignes
per dur terme la seva activitat.

34

Crear un sistema similar al de Campanya de Vacances d’Estiu, per facilitar que
infants i joves en situació de vulnerabilitat econòmica participin de les activitats
d’associacionisme educatiu al llarg del curs.

88

Crear una partida pressupostària específica destinada a finançar la participació d’infants i joves provinents de serveis socials i promoure la seva incorporació a l’associacionisme educatiu.

89

Promoure la plurianualitat dels convenis que l’Ajuntament estableix amb les entitats
educatives.

90

Possibilitar que les entitats de base d’associacionisme educatiu estableixin convenis
amb l’Ajuntament.

91

Facilitar i fer més senzill el procés d’homologació de les activitats per entrar a formar
part de la Campanya de Vacances d’Estiu.

92

Finançar la formació de monitors/es i caps en aquelles titulacions imprescindibles a
l’hora de desenvolupar activitats d’educació en el lleure.

93

Regular l’ús d’equipaments públics per part d’associacions educatives entenent que
escoles, centres cívics o equipaments juvenils són espais que poden donar resposta
a les necessitats d’aquestes entitats pel que fa als locals.

94

Promoure que les entitats educatives siguin beneficiàries del Programa de Patis
Oberts als Barris: adequar l’horari dels patis a l’horari d’aquestes entitats per treballar en xarxa a favor dels infants i joves del territori.

95

Mantenir la línia de subvencions per fomentar l’adequació i manteniment de locals
de les entitats educatives i adaptar-la a les necessitats d’aquestes entitats per permetre la realització d’obres menors i sense requerir contractar serveis professionals
per realitzar les obres.

96

Instar que els projectes arquitectònics dels equipaments escolars possibilitin que les
entitats educatives en puguin fer un ús intensiu i disposin d’accés diferenciat; amb
un espai propi per a aquestes entitats, amb espais polivalents a compartir i amb
l’opció de fer ús del pati i de serveis bàsics del centre.

97

Convertir la T-Escolar en T-Educativa. Facilitar el tràmit per obtenir-la i difondre que
les entitats educatives tenen possibilitat d’utilitzar-la.

98

Facilitar la relació de les entitats educatives de base amb els tècnics/ques de barri.

99

Concebre el Grup de Treball d’Associacionisme Educatiu del CJB com a espai d’interlocució de l’Ajuntament amb les entitats educatives.

100

Donar suport institucional a l’organització d’actes de reconeixement de l’associacionisme educatiu.

101

Tenir en compte les particularitats de l’associacionisme educatiu a l’hora de comptar
amb aquestes entitats per dur a terme projectes i participar en propostes de ciutat.

ASSOCIACIONISME EDUCATIU

Finançament de l’associacionisme educatiu
Locals de l’associacionisme educatiu
Reconeixement de
l’associacionisme educatiu
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35

EDUCACIÓ
AL LLARG
DE LA VIDA

Concebre l’educació com un procés continuat i transversal
a les nostres vides i com una eina per afavorir la igualtat
d’oportunitats. Consolidar el model públic d’educació i
treballar amb el conjunt de la comunitat educativa de cara
a impulsar una educació integral i de qualitat per a tothom.

36

Participació en institucions educatives

Transformar els consells escolars, municipal i de districte, en consells d’educació,
incorporant-hi la resta d’agents educatius que actualment no hi són presents.

103

Obrir els consells escolars dels centres educatius a la resta d’agents educatius del
territori; obrir-ho a les entitats que interaccionen habitualment amb el centre per tal
d’aprofundir el treball al voltant dels interessos que comparteixin.

104

Garantir i promoure el paper d’interlocució del CJB al Consell Escolar Municipal
(CEMB), amb l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona (IMEB) i amb el Consorci
d’Educació de Barcelona (CEB) en matèria d’educació.

105

Obrir canals de suport recíproc entre escoles, entitats de voluntariat, de solidaritat
i de cooperació per mitjà dels quals les escoles enforteixin les entitats i aquestes
facilitin una educació en valors per l’alumnat.

106

Promoure accions de sensibilització entre els professionals de l’educació formal sobre la necessitat d’establir vincles amb altres agents educatius i de la importància de
la participació per contribuir al reconeixement de l’associacionisme juvenil.

107

Aconseguir, a partir de la mediació de l’administració, espais de participació dins
dels centres educatius per part de les associacions juvenils de l’entorn, ja sigui en
espais de tutoria o bé en assignatures on es treballi la participació.

108

Reconèixer les associacions i sindicats d’estudiants com a espais d’educació en ciutadania i en la participació democràtica i impulsar projectes concrets que comptin
amb aquest tipus d’entitats.

109

Sensibilitzar el professorat per tal de facilitar l’accés de les entitats estudiantils als
centres educatius mitjançant punts de trobada entre professorat, administració i
alumnat.

110

Impulsar la creació d’associacions d’estudiants encarregades d’organitzar o coordinar
els actes festius o lúdics del calendari escolar i per canalitzar la participació de l’alumnat.

111

Facilitar l’organització estudiantil pels menors de 18 anys que no poden constituir
una associació sense una persona major d’edat que els acompanyi en el procés.

112

Elaborar campanyes i estratègies de foment de la participació als consells escolars
de manera continuada i no només durant el període d’eleccions.

113

Estendre la xarxa de Punts JIP (Jove, Informa’t i Participa) a tots els centres d’educació secundària de la ciutat.

114

Assegurar la coordinació entre Punts JIP i el treball conjunt entre els Punts JIP, el
CJB i les associacions d’estudiants.

115

Tornar a impulsar els Plans Educatius d’Entorn i dotar-los de la seva corresponent
partida econòmica.

116

Crear els mecanismes adequats perquè la ciutadania accedeixi a la informació sobre beques i ajudes en l’àmbit de l’educació formal. Fer arribar les informacions a
tota la comunitat educativa i no només als centres educatius.

117

Garantir una oferta àmplia de beques per a les persones que necessitin suport
econòmic en l’àmbit educatiu (menjadors, material escolar i transport).

EDUCACIÓ AL LLARG DE LA VIDA
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37

Recursos, beques i facilitats per a l’estudi

EDUCACIÓ AL LLARG DE LA VIDA
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118

Fomentar l’estalvi econòmic i ambiental a partir del reciclatge dels llibres de text.

119

Garantir l’obertura d’espais d’estudi oberts 24h per cobrir la demanda existent durant el període d’exàmens i per oferir un espai a aquelles persones que no són
alumnes de les universitats que ofereixen aquest servei.

120

Adequar els horaris i espais de les sales d’estudi nocturn arreu de la ciutat segons
la demanda.

121

Cobrir, amb places públiques, la demanda de l’etapa 0-3. Donar suport a formes de
criança alternatives que puguin contribuir a la conciliació familiar i laboral.

122

Promoure la distribució de l’alumnat entre centres finançats amb fons públics d’un
mateix districte tenint en compte la diversitat per afavorir la igualtat.

123

Assegurar el transport escolar gratuït a aquelles famílies que no poden escolaritzar
els seus infants a un centre educatiu del seu districte o zona preferent.

124

Ampliar les places de les Escoles Oficials d’Idiomes de la ciutat.

125

Fer pressió i emprendre accions per pal·liar els efectes negatius que la LOMCE està
tenint per la comunitat educativa, especialment per l’alumnat (pèrdua de poder dels
consells escolars de centre, per exemple).

HABITATGE

Entendre l’habitatge com un eix clau en el foment de
l’emancipació juvenil i proposar mesures concretes
adreçades a joves. Fer èmfasi en els models d’habitatge
alternatius, fer visibles les bones pràctiques i impedir
l’especulació immobiliària.

39

Transparència i bones pràctiques en matèria d’habitatge

Foment de l’emancipació residencial juvenil

HABITATGE
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126

Destinar una partida del pressupost municipal a fomentar l’emancipació juvenil en
funció de criteris de renda, facilitar ajuts transitoris a persones de menys de 30 anys
per tal que puguin iniciar un projecte de vida autònom.

127

Impulsar mesures per garantir l’autonomia personal de les persones joves amb diversitat funcional en l’àmbit de l’habitatge, adaptar els immobles i proveir l’ajuda
tècnica necessària.

128

Establir un percentatge reservat a les persones joves amb diversitat funcional entre
els habitatges de protecció oficial.

129

Impulsar un pla integral d’acollida de joves estudiants; destinar sòl qualificat d’equipament públic per a la construcció o habilitació de residències estudiantils amb
criteris públics de gestió, funcionalitat i tarifació i subministrar beques d’allotjament
per a estudiants d’universitat o de cicles formatius.

130

Reservar un percentatge per a menors de 35 anys en les promocions d’habitatge
protegit de l’Ajuntament, amb condicions avantatjoses per a aquelles rendes més
baixes.

131

Ampliar el parc municipal d’habitatges de lloguer accessible i assegurar que sigui
assequible econòmicament i disponible per a persones que no acompleixin els requisits de la mesa d’emergències.

132

Dur a terme accions per garantir l’emancipació juvenil en aquells casos en què la
persona jove es troba en una situació d’atur sobrevinguda.

133

Elaborar un sistema regulador del lloguer que estableixi sancions i recàrrecs sobre
els immobles desocupats durant més de sis mesos sense causa justificada, per
exemple incrementar la quota d’IBI.

134

Analitzar les necessitats en matèria d’habitatge jove als districtes i barris per poder
promoure la creació de plans territorials d’habitatge per a joves.

135

Prioritzar els ajuts per a la rehabilitació a canvi de la sortida al mercat de lloguer
social per sobre de la nova construcció o de la compra-venda.

136

Elaborar un cens públic i consultable dels immobles buits a la ciutat.

137

Fer servir la capacitat impositiva per gravar els habitatges que es compren o es
tenen per a fins exclusivament especulatius.

138

Vetllar perquè les promocions d’habitatges de protecció oficial siguin gestionades
per promotors socials, ja siguin les mateixes administracions o d’altres agents socials.

139

Assegurar l’assignació ràpida i transparent de l’habitatge social de la ciutat; assignar-lo poques setmanes després de la finalització de l’obra.

140

Fer efectiva la coordinació en qüestió d’habitatge entre els ajuntaments de l’Àrea
Metropolitana de Barcelona per tal d’identificar el sòl disponible i poder generar
polítiques d’habitatge integrals.

Transparència i bones pràctiques en matèria d’habitatge
Models alternatius d’habitatge

Crear els mecanismes de control adients per tal de garantir una bona gestió d’aquells
programes i serveis municipals que es porten a terme sota la denominació de «compartir pis», sense donar cabuda ni emparar situacions d’infrahabitatge o pràctiques
de sobreocupació.

142

Considerar el CJB com a interlocutor per al disseny, implementació i avaluació de les
polítiques d’habitatge a Barcelona.

143

Proposar mesures exclusivament per a joves en l’àmbit de l’habitatge; tenir en
compte les dades aportades per l’Observatori d’Habitatge.

144

Sancionar les males pràctiques d’arrendadors/es, agències i promotors/es immobiliaris. Excloure de les borses d’habitatge i de la col·laboració amb l’administració
aquelles persones, professionals i empreses que participin d’activitats il·lícites com
el mobbing immobiliari o l’incompliment de les obligacions per part de les propietats.

145

Actuar d’ofici o a petició de llogaters/es en casos de conflicte amb l’arrendador/a per
males pràctiques o incompliment dels acords contrets.

146

Assegurar que les borses d’habitatge disposin d’informació veraç sobre el nivell
d’accessibilitat o la possibilitat d’adaptació dels pisos.

147

Garantir la correcta coordinació entre les Oficines d’Habitatge, la Xarxa de PIJ i el
Barcelona Centre Universitari (BCU), i el trasllat d’informació actualitzada i detallada sobre residències estudiantils, així com d’altres fórmules d’allotjament per a
estudiants.

148

Oferir, des de les oficines d’habitatge, una figura de mediació entre propietaris/es i
llogaters/es menors de 35 anys per tal d’assegurar una contractació raonable i assequible, amb la possibilitat d’actuar també com a avalador quan no es disposi d’un
entorn familiar o afectiu que pugui fer-ho i donar garanties a totes les parts.

149

Establir mecanismes efectius per a regular el preu del metre quadrat dels pisos públics o del mercat lliure en funció del salari mínim interprofessional, amb incentius
fiscals sobre els impostos que gestiona l’Ajuntament com a mesura a curt termini.

150

Desplegar tasques d’assessorament i suport per a la rehabilitació i condicionament
d’habitatges per a gent jove, amb ajuts econòmics i fiscals.

151

Contemplar àrees i espais polivalents en la construcció dels nous parcs d’habitatge
per generar espais comuns i compartits entre veïns i veïnes.

152

Oferir assessorament i suport a les persones joves que vulguin apostar per models
d’accés i tinença d’habitatge alternatius a la compra i lloguer.

153

Enfortir les cooperatives en cessió d’ús i promoure’n el model amb mesures com
subvencions a la rehabilitació de patrimoni en desús o avals per obtenir finançament.

154

Promoure la masoveria urbana des de les oficines d’habitatge i el propi Ajuntament
amb un paper més actiu, d’avalador, intermediació i acompanyament.

155

Desplegar tot el potencial de l’habitatge protegit en dret de superfície com a modalitat que combina els avantatges del lloguer i de la compra; assegurar una estabilitat a les persones inquilines i oferir unes condicions de negociació i contractació
sensibles a l’actual situació d’emergència social.
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OCUPACIÓ

Fomentar l’ocupació juvenil i garantir els drets i deures de
la joventut treballadora. Promoure models d’autoocupació i
teninr en compte la inserció laboral dels i les joves.

42

Informació i orientació per l’ocupació juvenil
Polítiques d’ocupació juvenil de qualitat

Potenciar, donar a conèixer i dotar de contingut les oficines públiques d’ocupació ja
existents, sobretot del Servei d’Ocupació de Catalunya, en coordinació amb la Xarxa
de Punts d’Informació Juvenil (PIJ) de la ciutat i el servei de Barcelona Activa.

157

Fer efectiva la coordinació de Barcelona Activa i el Servei d’Ocupació de Catalunya
amb el Servei d’Informació Juvenil de la ciutat de Barcelona per tal d’adaptar les
accions a la realitat juvenil i acostar-les a les persones joves.

158

Recollir tota la informació sobre borses d’ocupació juvenils, drets i deures laborals i
recursos ocupacionals editats tant per institucions com per organitzacions juvenils i
posar-la a disposició del Servei d’Informació Juvenil de Barcelona.

159

Traslladar als centres d’educació secundària informació sobre el mercat laboral i
recursos de formació ocupacional al servei de l’alumnat.

160

Mantenir i millorar els espais virtuals interactius per a la recerca de feina i recursos
formatius.

161

Oferir assessorament des dels equipaments i serveis juvenils, en coordinació amb
Barcelona Activa i els centres educatius, per fomentar l’emprenedoria social i el
cooperativisme com a fórmules d’auto-ocupació basades en valors que promouen
un canvi de model en les relacions econòmiques de la competència a la cooperació.

162

Garantir que les assessories laborals del Servei d’Informació Juvenil de Barcelona
siguin gestionades per entitats juvenils especialitzades; prioritzar el model de gestió
associativa.

163

Reforçar i ampliar la figura d’impulsor juvenil com a garantia d’un bon acompanyament en el procés d’inserció laboral de les persones que participen del programa
de Garantia Juvenil.

164

Reconèixer el CJB, les organitzacions sindicals i les entitats del Grup de Treball
d’Emancipació com a principals interlocutores en la definició, la redacció, el seguiment i l’avaluació de les polítiques d’ocupació que afectin la joventut.

165

Redactar un document consensuat entre Barcelona Activa, les organitzacions sindicals i el CJB que reculli els criteris de contractació de qualitat en el mercat laboral.
Aquests criteris i condicions haurien d’acompanyar el desplegament del Pla per al
Foment de l’Ocupació Juvenil de Qualitat i ajudar a identificar quines ofertes laborals
poden formar part de la borsa pública d’ocupació.

166

Reservar un percentatge per a la contractació de persones joves en l’oferta pública
de l’Ajuntament de Barcelona. Exigir aquesta quota en les empreses subcontractades per part de l’ens municipal.

167

Exercir una funció de control i regulació de les beques i pràctiques professionals en
espais propis o vinculats a l’Ajuntament. Vetllar per unes condicions laborals i unes
retribucions dignes i assegurar que l’estudiant no cobreix fraudulentament un lloc
de treball que hauria d’ocupar una persona contractada legalment.

168

Dotar d’eines a Inspecció del Treball per garantir l’exercici de les seves funcions i
acabar amb els llocs de treball que provoquen precarietat laboral.
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Polítiques d’ocupació
juvenil de qualitat
Formació
professional

Formació ocupacional

Bones pràctiques
en matèria d’ocupació juvenil
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169

Promoure borses de treball de proximitat, impulsades pels districtes i integrades
al Servei d’Ocupació de Catalunya, que vinculin les necessitats del petit comerç i
les entitats del territori amb les organitzacions que treballen per a la promoció de
l’ocupació. Controlar que els petits comerços de la borsa tinguin capacitat de contractació real i acompleixin els criteris d’accés.

170

Fer seguiment continuat del funcionament del programa de Garantia Juvenil i introduir les millores que s’escaiguin. Facilitar dades exhaustives que informin de la
situació a organitzacions i agents socials.

171

Reconèixer la tasca que es realitza des de les organitzacions sindicals juvenils i
garantir la seva participació en els espais i activitats dels centres educatius relacionades amb la informació que es proporciona sobre el mercat de treball.

172

Posar en valor les competències i habilitats que s’adquireixen en el marc de la participació i l’associacionisme juvenil. Incorporar aquest enfocament en les assessories
laborals dirigides a joves i valorar com a mèrit aquestes competències.

173

Defugir de models d’auto-ocupació que condueixen a la precarietat laboral i fomenten l’augment dels denominats «falsos autònoms».

174

Evitar el model de borses de treball per a joves com a reducte d’ofertes precàries i
vetllar per garantir la contractació en condicions dignes.

175

Mantenir la realització de concursos de projectes als centres de secundària per tal
d’estimular la capacitat emprenedora i d’innovació entre l’alumnat jove.

176

Garantir que les empreses subcontractades per l’Ajuntament de Barcelona siguin
empreses amb Responsabilitat Social Corporativa.

177

Realitzar xerrades i sessions públiques periòdiques sobre l’oferta d’estudis i l’accés
al món laboral.

178

Ampliar i fer difusió de tots aquells recursos, institucions i programes que permeten
l’adquisició i millora de les competències professionals: cursos de formació ocupacional, plans de formació i treball, escoles-taller i cases d’oficis, programes de
formació i inserció (PFI), escoles d’adults, activitats de capacitació tecnològica...

179

Establir l’opció d’elaborar un crèdit de síntesi sobre els drets i deures dels treballadors i treballadores i/o sobre prevenció i salut laboral.

180

Treballar el coneixement del món laboral als centres educatius; tractar els drets i
deures dels treballadors i treballadores, els riscos laborals i els plans d’igualtat, a
través de reactivar programes com el “Parlem de feina a les escoles”, que tenia lloc
de la mà de les organitzacions sindicals juvenils.

181

Consensuar un model de Formació Professional Dual d’acord amb les organitzacions sindicals juvenils i apostar per la implementació d’aquest model en les ofertes
formatives.

182

Iniciar una transició de la Formació Professional cap al model de Formació Professional Dual que garanteixi contractació juvenil i amb cotització a càrrec de l’empresa.

Establir un percentatge mínim de persones joves que després de cursar la Formació
Professional Dual siguin contractades per l’empresa on han cursat els estudis.

184

Reobrir i potenciar les escoles professionalitzadores de la ciutat.

185

Treballar per millorar la percepció social de la Formació Professional, dignificant-la
com a aprenentatge específic d’alta qualificació i de ràpida absorció per part del
mercat de treball.

186

Fomentar la promoció pública de serveis per descarregar les dones de les tasques
de cura que li són assignades socialment i facilitar el seu accés i manteniment al
mercat de treball.

187

Reforçar les inspeccions als centres de treball per assegurar el compliment el Pla
d’Igualtat de l’empresa i la llei d’igualtat salarial.

188

Implementar programes d’educació per la igualtat als centres d’educació primària
i secundària per tal de trencar amb els estereotips i rols de gènere i evitar la seva
reproducció.

189

Assegurar la formació continuada als centres de treball per tal que totes les persones treballadores mantinguin la igualtat d’oportunitats.

190

Realitzar un seguiment estadístic i sociològic de l’exili juvenil i incorporar aquestes
dades a l’anàlisi sobre l’estat de la joventut de la ciutat.

191

Proposar un pla d’acompanyament per a les persones joves que es troben en situació de migració forçada; posar a la seva disposició un servei d’acompanyament i
seguiment que permeti obtenir un registre de persones joves que marxen.

192

Mantenir el vincle amb les persones que han marxat de la ciutat i del país a partir
d’un programa específic que vinculi les ofertes laborals existents a les borses de
treball amb els perfils de persones a l’exterior que vulguin tornar a Barcelona.

193

OCUPACIÓ

Formació
professional
Dones, joves i treballadores
Exili juvenil

183

Generar mesures de retorn del jovent barceloní que ha marxat impulsades per Barcelona Activa i de la mà del CJB i les organitzacions sindicals juvenils.

45

INCLUSIÓ

Treballar per la igualtat efectiva d’oportunitats i
de recursos per participar plenament en la vida econòmica,
social i política i perquè totes les persones joves gaudeixin
d’unes condicions de vida dignes. Habilitar mecanismes
per garantir la justícia social i suprimir les desigualtats
estructurals del sistema.

46

Vida digna
Associacionisme inclusiu

Garantir les necessitats socials d’accés a un habitatge digne i assequible a les persones que no poden fer-ho a través de l’oferta del mercat.

195

Millorar i ampliar els recursos socials, tant els públics com els de les entitats, per tal
que siguin suficients i més eficients en l’atenció a les persones que ho requereixen.
Augmentar els recursos econòmics a partir de les necessitats detectades.

196

Garantir l’accés universal als serveis bàsics d’aigua i energia per tal que totes les famílies puguin viure amb dignitat. Exercir des de l’administració el paper de garant dels
drets humans i aturar els talls indiscriminats a les famílies en situació de vulnerabilitat.

197
198

Fer efectius tant la Renda Garantida de Ciutadania com el Salari Mínim de Ciutat.

199

Fer accessible l’educació post obligatòria a tota la població especialment entre
aquells col·lectius amb menys recursos.

200

Permetre l’entrada de menjar fet a casa als centres educatius i habilitar part dels
menjadors per aquest propòsit.

201

Millorar l’atenció individual dirigida a persones joves que es porta a terme des dels
Centres de Serveis Socials per tal de garantir la igualtat d’oportunitats.

202

Destinar ajuts públics a les famílies joves, especialment a les monoparentals: oferta
de places a les escoles bressol ajustada a la demanda i ajuts econòmics, tècnics i
de serveis a les famílies durant els primers anys.

203

Facilitar l’accés al treball a col·lectius en situació de vulnerabilitat a través de projectes d’innovació social i de l’economia social i solidària.

204

Fomentar la cobertura sanitària, laboral, legal i de tot tipus en l’exercici de la prostitució, tan femenina com masculina, sempre que es desenvolupi de manera voluntària. Tenir en compte la problemàtica específica de les persones trans que es
dediquen al treball sexual, víctimes d’una doble vulnerabilitat.

205

Obrir més centres oberts, dotar-los dels professionals necessaris i fomentar la participació jove com a element vertebrador d’aquests centres.

206

Establir un percentatge de treballadors a l’administració pública reservat per a persones en risc d’exclusió social.

207

Potenciar els plans comunitaris per implicar la població en els processos d’inclusió
social i fer èmfasi en la inclusió de la població d’origen estranger. Donar suport a
aquells projectes associatius juvenils enfocats a aquesta fita compartida.

208

Homogeneïtzar mecanismes de coordinació entre les associacions juvenils i els serveis d’educació i promoció social que es desenvolupen per a joves i que actuen en
un mateix territori, per tal de promoure la realització d’accions conjuntes.

209
210

Garantir que cap jove deixi de formar part i participar a entitats per motius econòmics.

INCLUSIÓ

194

Garantir el dret a la gratuïtat de l’educació en totes les etapes educatives obligatòries i
incloure l’accés dels infants i joves al material escolar i la possibilitat d’assistir a les sortides.

Treballar de forma crítica el concepte d’assistencialisme i beneficiència i implementar iniciatives socials que es dirigeixin a les causes estructurals de la situació per resoldre-les.

47

FEMINISMES

Treballar per incloure la perspectiva de gènere i feminista
a totes les polítiques municipals per millorar les condicions
de les dones que pateixen discriminació per raó de gènere.
Eradicar les violències masclistes i aconseguir la igualtat
efectiva entre totes les persones.

48

Violències masclistes

Promoure una ciutat no patriarcal, lliure de violències masclistes.

212

Desenvolupar polítiques transversals per a la prevenció, detecció i eradicació de la
violència masclista.

213

Donar suport a les iniciatives de caire associatiu centrades en la prevenció, detecció
i eradicació de la violència de gènere.

214

Fer seguiment del desplegament de la Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre,
de mesures de protecció integral contra la violència de gènere i la Llei 5/2008, del
24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista. Garantir l’aplicació
d’aquesta legislació i la partida pressupostària necessària per a la realització de les
mesures previstes.

215

Remodelar l’Acord Ciutadà per una Barcelona lliure de violència vers les dones cap
a un model més participatiu i obert per a associacions i col·lectius de la ciutat.

216

Promoure atenció integral a les víctimes de violència masclista.

217

Garantir els drets de les dones que pateixen o han patit violència de gènere. L’ajuda
pot ser econòmica, laboral o jurídica; en relació a la seva integritat física i psicològica, en l’accés a un habitatge, en protecció específica, etc.

218

Facilitar a persones que han patit violències l’accés a figures professionals d’acompanyament.

219

Contribuir a la detecció de les conductes intimidatòries, violentes i agressives que
poden viure les persones joves i adolescents. Promoure recursos per a la informació
i sensibilització als espais per a joves i centres educatius.

220

Impulsar mesures integrals de prevenció i actuació davant d’actituds i violències
masclistes en espais d’oci. Realitzar campanyes de sensibilització amb intervenció
directa en els espais d’oci nocturn públics i privats. Tenir en compte l’afluència turística a la ciutat per tal d’adaptar les mesures a dones joves estrangeres.

221

Disposar d’eines de detecció de violència masclista per a joves en els centres de
salut.

222

Donar a conèixer els mecanismes per recollir denúncies per assetjament al carrer i
crear un índex que faci visible en quins barris es dóna més aquest tipus de violència
per tal de dissenyar una resposta.

223

Assegurar l’atenció individualitzada a homes que recorrin al Servei d’Atenció a Homes per a la promoció de relacions no violentes (SAH).

224

Realitzar formació als centres educatius en matèria d’assetjament i establir una persona referent en cadascun dels centres per a la detecció de l’assetjament cap a
nenes, adolescents i joves. Realitzar estudis entorn el ciberassetjament.

225

Potenciar mecanismes de coordinació entre la Xarxa PIJ i la Xarxa de Punts d’Informació i Atenció a les Dones (PIAD) així com amb el Servei d’Atenció Recuperació i
Acollida (SARA).

FEMINISMES
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Igualtat de gènere

Violències masclistes
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226

Sensibilitzar sobre l’abús sexual a infants i joves. Facilitar la formació d’equips d’educació en el lleure en detecció de situacions d’abús, adaptada a la realitat associativa quan
escaigui.

227

Potenciar formacions gratuïtes i diagnosis de gènere per a centres educatius, entitats, empreses, etc. seguint la línia de treball encetada pel Centre d’Informació i
Recursos per a Dones (CIRD). Emfatitzar la prevenció i actuació en front a violències
masclistes. Promoure les autodiagnosis de gènere a les entitats amb el model de la
guia Regenerem-nos. Treballar per eliminar el biaix de gènere als àmbits o sectors
de formació.

228

Desenvolupar programes de sensibilització i formació en matèria de violències masclistes per a tots els cossos de seguretat de l’Ajuntament de Barcelona, així com
per a les empreses de seguretat que poden ser contractades per l’administració
municipal.

229

Promoure accions específiques per combatre els micromasclismes entesos com a
masclismes quotidians.

230

Instar les administracions competents a introduir al currículum escolar continguts
com el llenguatge no sexista, els valors de les dones que no han estat visualitzats
per la històrica educació androcèntrica i tractaments preventius d’actituds sexistes.

231

Incloure la perspectiva de gènere a l’àmbit educatiu per assolir la igualtat d’oportunitats entre infants i joves i promoure el lliure accés a àrees de coneixement,
camps professionals o àmbits culturals tradicionalment atribuïts a un rol de gènere
determinat.

232

Oferir formació en perspectiva de gènere per a professionals de l’educació per tal
que puguin aplicar-la al seu espai formatiu i educatiu.

233

Estendre la Xarxa d’Escoles i Instituts per la Igualtat i la No Discriminació per promoure accions que permetin treballar la coeducació de forma efectiva.

234

Garantir que totes les comunicacions que es duguin a terme des de l’Ajuntament
de Barcelona mostrin un enfocament no partiarcal i utilitzin un llenguatge genèric
no sexista i inclusiu.

235

Pressionar els mitjans de comunicació per mostrar un enfocament no patriarcal en
totes les seves programacions i publicitat.

236

Utilitzar el nomenclàtor de les vies públiques de la ciutat per contribuir al reconeixement de les dones.

237

Promoure l’esport femení, tant als mitjans de comunicació com als equipaments i
serveis públics. Desenvolupar activitats obertes i gratuïtes a l’espai públic per promoure l’esport femení en coordinació amb tots els agents implicats.

238

Promoure atenció sanitària amb perspectiva de gènere a través de l’Agència de
Salut Pública de Barcelona (formació, acompanyament, etc.).

239

Adaptar els horaris i els serveis municipals per a facilitar la conciliació de la vida
social, laboral i acadèmica, per exemple potenciant l’administració electrònica. Tenir
en compte també la conciliació laboral en l’horari dels diversos espais de participació i reunions promogudes des de l’Ajuntament.

Igualtat de gènere

Incloure la perspectiva de gènere en tots els cursos, formacions i serveis que realitza
l’Ajuntament de Barcelona.

241

Fer una campanya contra la divisió sexual del treball, revaloritzar el treball de cures
i incloure la perspectiva d’economia feminista.

242

Tenir en compte la perspectiva de gènere com a criteri de selecció per a la contractació pública i pels procediments administratius (concessions, subvencions, etc.).

243

Facilitar l’accés al mercat de treball a dones joves embarassades.

244

Establir mecanismes de coordinació permanent amb la Xarxa de Punts d’Informació
Juvenil que incloguin formació per al personal tècnic dels PIJs.

245

Donar a conèixer entre la gent jove i associacions juvenils el CIRD com a servei que
ofereix un ampli ventall de recursos pedagògics i materials bibliogràfics i audiovisuals.

246

Garantir el bon funcionament del Consell Municipal de Dones per tal que esdevingui
un referent a l’hora d’impulsar, executar i avaluar polítiques de gènere.

FEMINISMES
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LGBTI

Treballar per eradicar la LGBTI-fòbia i les violències que se’n
deriven i promoure el respecte a la diversitat afectivosexual
i de gènere; garantir una atenció de qualitat
a totes les persones LGBTI.

52

Sensibilització pels drets LGBTI
Evitar la LGBTI-fòbia

Instar les administracions competents a incloure al currículum escolar l’educació
afectivosexual des de la primera infància i posar a disposició dels i les joves informació sobre les associacions i els col·lectius LGBTI als centres educatius.

248

Involucrar les entitats juvenils en matèria de formació en diversitat afectivosexual i
de gènere, sexualitat i salut sexual a les escoles.

249

Garantir l’existència de programes d’educació afectivosexual als Centres Residencials d’Acció Educativa.

250
251

Incorporar un fons documental i narrativa LGBTI a les biblioteques municipals.

252

Promoure formació, des de l’Agència de Salut Pública de Barcelona, de professionals de l’àmbit de la medicina, en matèria de diversitat afectivosexual i de gènere.

253

Desenvolupar programes de sensibilització i formació en matèria de LGBTI-fòbia
per a tots els cossos de seguretat de l’Ajuntament de Barcelona, així com per a les
empreses de seguretat que poden ser contractades per l’administració municipal.

254

Promoure la formació del professorat en matèria de diversitat afectivosexual i de
gènere.

255

Fomentar l’elaboració d’informes per conèixer l’estat de la qüestió dels col·lectius
LGBTI de la ciutat. Vetllar perquè aquests informes revelin l’índex de la LGBTI-fòbia
a la ciutat.

256

Promoure l’elaboració i difusió de recursos orientats a difondre missatges plurals
que incorporin models no heteronormatius especialment en l’àmbit laboral.

257

Fer una campanya per fer visibles dels drets LGBTI i els casos de LGBTI-fòbia per
a tota la ciutat.

258

Prioritzar la lluita contra la LGBTI-fòbia en aquells barris, districtes o territoris més
vulnerables a aquest tipus de violències.

259

Desenvolupar als centres educatius actuacions d’acompanyament i suport emocional a infants i joves que han patit bullying LGBTI-fòbic. Garantir el manteniment de
la xarxa de suport de les persones afectades per bullying i evitar la doble victimització.

260

Elaborar un protocol per evitar, detectar i actuar davant les agressions i l’assetjament
als centres educatius per qüestions de diversitat afectivosexual i de gènere. Realitzar
estudis per part d’agents socials sobre LGBTI-fòbia i assetjament escolar i sessions
de formació per al professorat.

261

Facilitar informació als i les joves de la ciutat en matèria de LGBTI-fòbia. Disposar en
tots els PIJs d’informació i recursos sobre com detectar, afrontar i denunciar actituds
LGBTI-fòbiques.

262

Exigir la incorporació de la sensibilització LGBTI en tota la cadena d’empreses o
institucions proveïdores de l’Ajuntament de Barcelona.

LGBTI

247

Desenvolupar formacions per a tot el personal de l’administració pública municipal
o empreses que són contractades per l’Ajuntament per dur a terme un servei públic
en matèria de diversitat afectivosexual i de gènere.

53

Suport i acompanyament al col·lectiu LGBTI
Desplegament
de la Llei 11/2014

LGBTI
54

263

Garantir assessorament, suport i acompanyament emocional a adolescents i joves
amb dubtes sobre la seva orientació sexual i/o identitat de gènere i sobre els conflictes amb l’entorn que això pugui generar. Aquest acompanyament hauria de ser
gratuït, públic i de fàcil accés.

264

Fer seguiment i avaluació de l’acompanyament que es realitza a les persones trans,
tenint en compte una perspectiva juvenil.

265

Apostar pel reconeixement del Servei Trànsit com a servei de referència per a persones trans.

266

Mantenir i ampliar els serveis especialitzats d’atenció a joves dins els Centres
d’Atenció Primària. Assegurar la perspectiva de gènere i LGBTI d’aquests espais.

267

Ampliar els recursos i la dinamització que s’ofereix des dels Centres de Salut Mental
Infantil i Juvenil en matèria de diversitat afectivosexual i de gènere.

268

Promoure la instal·lació de lavabos mixtes per evitar el binarisme. Homologar els
serveis públics mixtes en llocs segurs com per exemple a biblioteques o centres
mèdics. Assegurar compartiments individuals en cas de vestuaris.

269

Realitzar seguiment del desplegament i l’aplicació de la llei 11/2014 per a garantir
els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a eradicar
l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia.

270

Contemplar en els formularis i registres municipals les diferents identitats de gènere,
en aplicació de la llei 11/2014.

271

Donar a conèixer la llei 11/2014 entre les persones dels col·lectius LGBTI i desenvolupar estratègies comunicatives concretes dirigides a les dones.

DIVERSITAT
FUNCIONAL

Garantir els drets de les persones amb diversitat funcional,
promoure el desenvolupament de polítiques i programes per
assegurar la seva emancipació i autonomia en tots els àmbits
de la vida: formatiu, laboral i social i comunitari.

55

Vida independent
Participació i administració pública

Inserció laboral

DIVERSITAT FUNCIONAL
56

272

Garantir la plena accessibilitat a la via pública i al transport públic, així com també
als equipaments municipals i als centres educatius.

273

Garantir la plena inclusió de les persones amb diversitat funcional en l’àmbit de la
cultura, l’oci, el lleure i l’esport amb recursos de suport i acompanyament, equipaments homologats, entitats i/o serveis que siguin necessaris.

274

Garantir que els serveis d’atenció a l’estudiant puguin atendre a tot l’estudiantat, en
tota la seva diversitat.

275

Promoure accions de conscienciació envers la diversitat funcional en l’àmbit educatiu i incloure l’accessibilitat com a contingut curricular.

276

Garantir la coherència dels barems econòmics d’accés a l’habitatge en relació al
nivell de renda que es deriva del sistema de pensions.

277

Enfortir la tasca d’inserció laboral que es realitza des de l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMD) i l’Equip d’Assessorament Laboral (EAL), especialment en l’empresa ordinària i en el cas de joves amb diversitat funcional.

278

Potenciar la negociació col·lectiva amb pactes que promoguin la inserció i la qualitat
del treball de les persones amb discapacitat.

279

En els processos d’oposicions a l’Ajuntament de Barcelona garantir l’accessibilitat
de les proves i assegurar que els llocs de treball siguin accessibles. Augmentar
el percentatge de places reservades a persones amb discapacitat del 5% al 7% i
promoure que aquesta quota es distribueixi entre les diverses categories tècniques.

280

Fomentar, des de l’IMD, estudis que permetin elaborar un catàleg de llocs de feina
accessibles.

281

Promoure la reflexió sobre el terme «persones amb diversitat funcional» quan es fa
referència a persones amb discapacitat.

282

Vetllar pel bon funcionament democràtic dels organismes municipals en matèria de
diversitat funcional i promocionar la plena participació de la ciutadania en aquests
ens.

283

Establir sistemes per informar la ciutadania amb discapacitat de les qüestions que
l’afecten, especialment dels seus drets i deures i promoure la necessària coordinació entre les diferents administracions públiques.

284

Millorar l’accessibilitat dels equipaments esportius i potenciar les activitats de rehabilitació física i cognitiva.

285

Promoure l’esport inclusiu i realitzar un projecte d’abast municipal per sensibilitzar
la població en l’àmbit de la diversitat funcional.

286

Fer complir les normatives existents en matèria de diversitat funcional des de l’Ajuntament de Barcelona i generar sancions per qui no les compleixi per invertir els
ingressos en l’àmbit de l’accessibilitat.

INTERCULTURALITAT

Fer de Barcelona una ciutat d’acollida en què les persones
que hi viuen tinguin garantits els seus drets; potenciar
la tasca de les organitzacions que els defensen
i hi treballen a favor.

57

Foment de la interculturalitat

INTERCULTURALITAT
58

287

Aprofundir en el respecte i el dret a la diversitat a través del treball que realitzen, en
l’àmbit de la interculturalitat, les entitats juvenils. Donar-los suport en la realització
de tallers, campanyes o projectes.

288

Donar a conèixer els diversos orígens i contextos culturals de les persones que viuen
a la ciutat per tal de fomentar el coneixement i la interrelació mútues i prevenir conflictes discriminatoris i la generació i difusió de falsos rumors i estereotips.

289

Introduir la perspectiva intercultural en totes les activitats que desenvolupa l’Ajuntament de Barcelona per comprometre’s en la lluita contra la discriminació cap a
joves d’origen estranger.

290
291

Potenciar la Xarxa Antirumors des de la vessant juvenil i fer-la més transversal.

292

Apoderar la joventut d’origen estranger en la participació al barri com a base per a
la transformació social i intercultural dels barris.

293

Promocionar els recursos sobre interculturalitat que hagin treballat les entitats juvenils per poder fer-ne ús en hores lectives als centres educatius i arribar a més joves
i adolescents.

294

Fer campanyes perquè les entitats educatives s’apropin a la població migrada. Fomentar la seva participació activa, no només com a col·lectiu usuari, sinó també des
del voluntariat i l’associacionisme.

295

Garantir l’accessibilitat de les persones nouvingudes als recursos formatius pel que
fa a la llengua, cultura, material, preus, horari, etc. per tal d’adaptar els serveis i els
equipaments públics a la realitat de la ciutat. Tenir en compte les persones en risc
d’exclusió.

296

Desenvolupar, des de l’Ajuntament, aquelles accions que sorgeixen de demandes i
necessitats de les entitats; en matèria d’interculturalitat anar més enllà de la realització d’activitats folklòriques.

297

Desenvolupar projectes d’inclusió que no vagin dirigits exclusivament a persones
joves nouvingudes en risc d’exclusió social, sinó que plantegin un treball transversal
i dirigit a públics diversos.

298
299

Treballar la construcció del gènere des de la perspectiva intercultural.

300

Instar l’Estat Eespanyol, a evitar que es donin casos d’irregularitat sobrevinguda i
garantir els drets de ciutadania a tota la població.

301

Promoure i afavorir la connexió, relació i interacció entre entitats juvenils i assegurar
que en aquest intercanvi hi tenen cabuda entitats de persones nouvingudes. Donar
valor a projectes que fomenten aquesta xarxa del territori.

302

Promocionar l’ús de la llengua catalana com a mitjà de cohesió i inclusió social i
fomentar-ne l’aprenentatge entre les persones nouvingudes.

Utilitzar la universalitat de l’esport i la música per promoure la inclusió i les relacions
interculturals entre la població jove de la ciutat.

Realitzar xerrades i activitats de sensibilització en l’àmbit de la salut dirigides a joves
de diferents contextos culturals; cercar aquests col·lectius als espais que els són
propis.

Permetre que les persones majors de 16 anys pugui prendre part en votacions i
altres processos participatius que afectin al conjunt de la ciutadania, independentment de la seva situació administrativa.

304
305

Garantir l’accés universal i gratuït a la salut per a totes les persones.

306

Facilitar els requisits i el procés d’empadronament i arrelament de les persones
estrangeres en situació de vulnerabilitat econòmica.

307

Garantir l’accés de les dones d’origen estranger als serveis públics, més enllà de la
seva situació legal. Dissenyar un programa de protecció específica, tenint en compte
la doble opressió a la qual estan sotmeses.

308

Evitar discriminacions en els processos de selecció; fomentar el model de currículum vitae sense foto i sense noms.

309
310

Incloure la diversitat a les campanyes i la línia gràfica de l’Ajuntament de Barcelona.

311

Vetllar perquè a la ciutat no es vulnerin els drets fonamentals. Posicionar-se, des de
l’Ajuntament, en contra dels Centres d’Internament d’Estrangers i utilitzar totes les
eines al seu abast per assegurar el seu tancament.

312

Combatre el discurs de l’odi i facilitar espais que permetin que es desenvolupin totes
les pràctiques religioses.

313

Donar suport, promoure i participar activament en aquelles campanyes que neixen
en el si de l’associacionisme i en què l’Ajuntament pot tenir un paper clau pel que
fa a la repercussió mediàtica; per exemple, alliberar espais públics de racisme tal i
com planteja la campanya de l’Aixada Antiracista.

314

Ampliar els recursos destinats a l’eradicació del racisme i xenofòbia; contemplar tant
els projectes endegats per l’Ajuntament com aquells de caire associatiu.

Garantir el treball comunitari en la creació i aplicació de protocols contra la violència
envers infants i adolescents.

INTERCULTURALITAT

Drets de ciutadania
Antiracisme i discurs de l’odi

303

Promoure campanyes de convivència des de l’Ajuntament de Barcelona i evitar
aquelles que incitin a la discriminació, que acceptin implícitament l’existència de
violència estructural, que difonguin estereotips i prejudicis sobre col·lectius, com
ara les campanyes que relacionen la venda ambulant il·legal amb determinades
comunitats.

59

SALUT

Entendre la salut com quelcom més complert que l’absència
de malaltia. La salut ha de ser la base per crear mesures
garants d’un nivell òptim de benestar. La salut és una qüestió
transversal però emmarcada en l’àmbit juvenil destaquen la
salut sexual, reproductiva, mental i emocional.

60

Educació i atenció envers la salut sexual i reproductiva
Drets sexuals i reproductius

Dur a terme accions educatives sobre salut sexual i drogues adreçades a centres
d’educació secundària i a entitats juvenils que se centrin en una perspectiva de la
sexualitat i del consum de drogues que trenqui amb prejudicis i estereotips. Tenir
en compte la prevenció d’infeccions de transmissió sexual (ITS) i els embarassos
no desitjats en matèria de sexualitat i el consum responsable i la presa de decisions
en matèria de drogues.

316

Garantir l’existència d’unitats especialitzades en atenció a adolescents i joves en
matèria de sexualitat i drogues als serveis d’urgència de la ciutat. Millorar la coordinació entre les diferents associacions, programes, serveis i recursos existents. Donar
atenció directa pel que fa a embarassos no desitjats, píndoles de l’endemà i altres
aspectes relacionats amb les relacions sexuals. En aquesta línia, garantir mesures
de suport a les noies joves embarassades pel que fa a l’acompanyament en la pròpia
decisió sobre l’embaràs.

317

Dotar de recursos i reforçar els programes i serveis especialitzats en l’atenció a joves
en matèria de sexualitat i salut sexual.

318

Disposar d’un Punt d’Informació Juvenil de referència en l’àmbit de sexualitat.

319

Promoure i donar a conèixer els ASSIRs (programes sanitaris d’Atenció a la Salut
Sexual i Reproductiva), especialment entre la gent jove.

320

Millorar la qualitat de l’atenció ginecològica. Incorporar la perspectiva de la diversitat
afectivosexual i de gènere. Contemplar i respectar l’existència de trastorns sexuals.
Assegurar l’atenció i informació ginecològica de dones menors.

321

Fomentar un model d’atenció ginecològica que doni a conèixer totes les opcions de
cura per la menstruació, a través de la formació als i les professionals

322

Garantir informació en VIH i altres ITS a joves, amb campanyes efectives.

323

Facilitar material preventiu per al VIH, Hepatitis i altres ITS des de l’Ajuntament a
entitats que treballin a la ciutat.

324

Garantir l’accés a la profilaxi post-exposició a totes les persones, independentment
del seu gènere o situació administrativa.

325

Garantir el dret al propi cos a tothom.

326

Assegurar l’accessibilitat d’anticoncepció d’urgència a tots els recursos sanitaris de
la ciutat. Garantir la pastilla d’anticoncepció d’urgència de cinc dies als diferents
serveis.

327

Garantir l’existència de màquines expenedores de preservatius masculins i femenins, lubricants i dental dams a preus assequibles.

328

Sol·licitar la consideració dels mètodes barrera i els productes d’higiene femenina
com a productes de primera necessitat.

329

Fer incidència política per aconseguir la revocació de la llei d’interrupció voluntària
de l’embaràs per a menors d’edat. Garantir la interrupció voluntària de l’embaràs
també per a noies que no disposen de targeta sanitària.

SALUT

315

61

Drets sexuals i
reproductius
Salut mental i emocional

SALUT
62

330

Impulsar un observatori juvenil de drets sexuals i reproductius.

331

Garantir el lliure accés als mètodes barrera en espais i casals de joves, tant pel que
fa a la informació com pel que fa al material.

332

Proporcionar eines per garantir els drets sexuals i reproductius a totes les persones
joves tenint en compte la diversitat afectivosexual i de gènere.

333

Promoure el preservatiu femení i el dental dam, i garantir preus assequibles que en
facilitin l’accés.

334

Promoure aquelles formes de viure i de relacionar-se que generen capacitats de
fortalesa i benestar.

335

Dur a terme programes específics de salut emocional als centres educatius, a partir
dels quals es garanteixin també l’atenció psicològica i els serveis específics que se’n
derivin en la línia que proposa el Pla de Salut Mental de Barcelona 2016-2022.

336

Capacitar les entitats juvenils per garantir la salut mental entre les persones que hi
participen. Entendre la salut mental com quelcom que escapa les malalties i que
abraça els estats sentimentals i emocionals.

337

Posar en valor i articular tots els recursos per donar suport a les persones en situacions de major vulnerabilitat mental, social, cultural i personal.

338

Posar al servei de les persones joves recursos i suports per prevenir i actuar davant
la detecció de malalties mentals.

339

Oferir una atenció més precoç, més intensiva i de gran qualitat a infants i joves que
tenen més dificultats amb la salut mental.

340

Generalitzar els aprenentatges emocionals i socials necessaris en l’adolescència i
apropar nous serveis d’escolta, orientació i suport per a aquest col·lectiu.

341

Protegir els drets i garantir un tracte atent de les persones amb problemes de salut
mental en tots els contextos.

342

Posar en valor i articular tots els recursos per donar suport a les persones en situacions de major vulnerabilitat mental, social, cultural i personal.

343

Afavorir l’autonomia de les persones amb malalties o trastorns mentals, reconeixer
les seves capacitats i facilitar-los el suport personalitzat que requereixen per a la
inclusió social.

344

Crear una unitat especialitzada per atendre les persones que presenten addiccions
a les TIC.

DROGUES

Treballar per reduir els riscos del consum de drogues i fer-ho
amb perspectiva àmplia i comprensiva a favor de l’efectivitat
en la promoció dels hàbits saludables i el control de les
substàncies addictives.

63

Fomentar l’educació sobre drogues sense estigmatitzar les persones consumidores
i parlar d’estabilitat emocional i gestió interna. Promoure que centres educatius,
entitats i espais joves facin xerrades lluny d’una mirada prohibicionista i amb perspectiva de gènere.

346

Promoure la incorporació del distintiu Q de Festa a espais d’oci nocturn. Instar
aquesta xarxa de locals i festivals d’oci nocturn per a que inclogui la perspectiva de
gènere i de no discriminació.

347

Promoure la realització d’activitats comunitàries que ajudin a sensibilitzar sobre el
consum de drogues i com aquest repercuteix en la salut mental.

348

Informar, en el marc dels centres educatius, sobre els efectes secundaris de les
drogues i com afrontar-los.

349

Desenvolupar i promoure estratègies d’informació i prevenció de riscos sobre alcohol i altres drogues en espais juvenils d’oci. Realitzar-ho a través de personal
especialista en la matèria a fi de disminuir els riscos relacionats amb les substàncies
associades a aquests entorns.

350

Potenciar la figura d’«agents de salut» amb presència a espais d’oci nocturn i de
carrer i donar suport a entitats que ja realitzen aquest tipus d’actuacions.

351

Garantir l’accés a serveis d’anàlisi de drogues i atenció a persones consumidores
recreatives.

352

Crear un espai d’informació dirigit a les famílies de manera que les entitats puguin
tenir una via per comunicar-se amb elles i entendre i escoltar pors i dubtes que
puguin tenir, especialment pel que fa a la reducció de riscos i de danys en la salut.

353

Analitzar l’actual distribució de les sales de consum supervisat de la ciutat i emprendre les accions necessàries per assegurar que tots els districtes en disposen d’una.

354

Fomentar estudis al voltant del consum de drogues i introduir-hi la perspectiva de
gènere.

355

Garantir la inclusió de la perspectiva de gènere i LGBTI en el Pla d’Acció Municipal
sobre Drogues.

356

Promoure una figura professional d’acompanyament al gènere femení per comprendre patrons de consum i lluitar contra prejudicis.

357

Crear materials i serveis específics sobre consum de drogues dirigits a dones joves.

358

Proporcionar un servei tècnic especialista en gènere per a formar i assessorar administracions i entitats en matèria de drogues amb perspectiva de gènere.

359

Promoure que les polítiques de drogues de la ciutat siguin participatives i que tots
els agents implicats hi tinguin veu, especialment la joventut.

360

Instar l’Estat espanyol a regular els clubs socials cannàbics en funció de criteris de salut.

361

Crear un espai d’atenció i acompanyament a persones menors consumidores.

362

Ampliar la xarxa d’atenció en matèria de drogues per a joves menors de 16 anys i
majors de 26 anys.

Regulació
i participació

Drogues i perspectiva de gènere

Promoció de la salut i reducció de riscos

DROGUES

345

64

SOSTENIBILITAT

Gaudir de la ciutat d’una manera més sostenible; emprar
energies renovables, apostar per a un model de transport
net i accessible al jovent i fomentar les economies
transformadores i el consum responsable i de proximitat.

65

Mobilitat

SOSTENIBILITAT
66

363

Fer un estudi per detectar l’existència de punts mal coberts pel transport públic
diürn i nocturn i proposar solucions per millorar la xarxa existent.

364

Fomentar el transport públic que connecta la ciutat de Barcelona amb la resta de
l’àrea metropolitana. Proposar una reforma de la xarxa de bus metropolità que permeti accedir més ràpidament a municipis propers.

365

Promoure l’accés universal al transport públic garantir-ne plenament l’ús a les persones amb mobilitat reduïda.

366

Reduir les tarifes del transport públic a la gent jove. Crear un sistema de tarifes
socials i progressives, que contempli diferents sectors de la societat i les seves possibilitats de pagament: estudiants, persones aturades, etc. Permetre el fraccionament
del pagament dels abonaments elevats de preu i assegurar que la T-Mobilitat podrà
abonar-se de manera fraccionada.

367

Ampliar la T-Jove fins als 29 anys, edat en què segons l’article 2.b de la Llei de
polítiques de joventut de Catalunya, acaba l’etapa de la joventut.

368

Facilitar l’accés al transport públic a l’associacionisme juvenil. Establir preus especials reduïts en els viatges que es fan amb grups grans i permetre a les associacions juvenils l’ús de la T-70/90, fins ara prevista només per a famílies nombroses
o monoparentals.

369

Garantir que els nous autobusos que adquireixi la flota de Transports Metropolitans
de Barcelona siguin respectuosos amb el medi ambient; per exemple, que utilitzin
l’hidrogen com a font d’energia.

370

Millorar el servei de transport públic nocturn. Ampliar el nombre de línies d’autobusos i la seva freqüència. Crear noves línies de bus nocturn que trenquin la radialitat
de la xarxa. Posar en funcionament el servei de metro de manera ininterrompuda
de divendres a diumenge.

371

Dotar de mecanismes d’informació acústica a tots els busos i a les parades que
marquen el temps d’espera.

372

Ampliar la xarxa de carrils bici de la ciutat. Prioritzar els carrils segregats, millorar
la connectivitat entre ells i la conflictivitat entre usuaris de la via pública. Estudiar la
possibilitat de crear carrils bici elevats.

373

Seguir treballant per millorar el servei de Bicing a la ciutat com a transport públic
sostenible. Reduir-ne els preus i establir un sistema tarifari que consisteixi a fixar un
preu base per fer-se soci/a i pagar a partir de diferents criteris com l’origen i el destí,
la durada del trajecte o el nombre de trajectes total. Bonificar les persones usuàries
del Bicing que facin trajectes ascendents amb la bicicleta.

374

Facilitar l’accés de les bicicletes al transport públic, especialment als autobusos
urbans i interurbans. Estudiar la implantació de porta bicis en els autobusos de les
línies que facin recorreguts amb desnivell elevat. Assignar un espai específic per a
transport massiu de bicicletes en els trens (mínim 10 unitats).

375

Crear una xarxa d’aparcaments segurs de bicicleta (Bicibox) al voltant de les estacions de metro i tren i a prop d’equipaments municipals.

Mobilitat
Residus

Contribuir a la pacificació de la ciutat. Prohibir la circulació al centre de Barcelona,
excepte per a persones residents, transport i serveis públics. Implementar la circulació de vehicles per matrícula quan sigui necessària per evitar superar els llindars
de contaminació atmosfèrica.

377

Reduir la superfície viària i destinar més espai als i les vianants per contribuir a
pacificar el trànsit motoritzat; generalitzar el model de superilles, zones 30 i altres.

378

Elaborar un protocol d’actuació sobre contaminació atmosfèrica amb prohibicions i
limitacions segons el nivell d’alerta que permeti prevenir elevats nivells de contaminació i reduir la circulació en base a criteris estrictes d’estat de contaminants a l’aire.

379

Establir un període de transició cap a un model de mobilitat 100% lliure de contaminants; marcar una data a l’horitzó en la qual la circulació viària sigui sense
combustibles fòssils.

380

Elaborar campanyes sensibilització sobre seguretat viària per incidir en les causes
dels accidents i reduir el nivell de sinistralitat. Treballar especialment la convivència
entre els vehicles de dues rodes i els cotxes i dissenyar una campanya dirigida,
també, a persones conductores de cotxes, professionals del volant i al sector de les
autoescoles.

381

Promoure l’ús del vehicle compartit com a alternativa sostenible que fomenta l’economia col·laborativa, la millor utilització dels recursos i redueix l’ocupació de l’espai
públic i l’impacte ambiental.

382

Garantir el compliment estricte de la normativa europea en matèria de contaminació
atmosfèrica; emprar les mesures que siguin necessàries pel seu compliment.

383

Rebaixar els llindars d’emissió de contaminants permesos actualment als vehicles
motoritzats i prohibir la circulació de vehicles que superin els llindars de contaminació acústica i atmosfèrica.

384

Desenvolupar campanyes de conscienciació ciutadana que promoguin la reducció
de residus i que donin a conèixer d’una manera més evident les conseqüències de
no tenir costums sostenibles.

385

Donar més visibilitat a campanyes que promoguin el correcte reciclatge dels residus; desenvolupar materials informatius per a persones estrangeres.

386

Ampliar la xarxa de punts verds existents a la ciutat i millorar la difusió que es fa dels
punts verds mòbils.

387
388

Prohibir la distribució de bosses de plàstic gratuïtes en qualsevol tipus de comerç.

389

Implementar un sistema de recuperació d’envasos amb retorn econòmic i/o social
de manera que s’involucri els comerços i la ciutadania.

390

Utilitzar estris reutilitzables (plats, gots,...) en tots els esdeveniments promoguts per
l’Ajuntament. Difondre els espais de lloguer de materials per a ús ciutadà i associatiu.

SOSTENIBILITAT

376

Promoure que els establiments que venen menjar o begudes per emportar utilitzin
materials 100% compostables.
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Residus
Foment de les economies
transformadores
i consum responsable

Aigua

Energia

SOSTENIBILITAT
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391

Estudiar la implantació del sistema de recollida de residus Porta a Porta allà on sigui
viable i millorar l’eficiència del sistema existent.

392

Estandaritzar la creació de compostatge a partir dels residus generats als parcs,
jardins i mercats municipals.

393

Promoure la generació de biblioteques de roba autogestionades en espais municipals (ja sigui roba nova o de segona mà).

394

Crear un equip de neteja del litoral de la ciutat, tant a nivell de superfície com de
profunditat.

395

Identificar les polítiques de referència internacional pel que fa a la reducció del
consum energètic amb una aposta per la reutilització dels recursos i l’ús d’energies
renovables.

396

Dur a terme polítiques integrals de reducció del consum energètic, reutilització dels
recursos i ús d’energies renovables i garantir l’ús d’energia renovable als equipaments i serveis municipals.

397

Dotar d’incentius econòmics, a través del cobrament de l’IBI, els edificis construïts
o reformats tenint en compte l’eficiència energètica.

398

Prohibir l’ús de sistemes de calefacció o refrigeració en els espais oberts de la via
pública.

399

Revisar l’enllumenat públic per evitar la contaminació lumínica i establir mesures
per fomentar el canvi de l’enllumenat privat.

400

Instal·lar plaques solars que cobreixin els carrils bici de la ciutat en zones on el grau
d’exposició solar sigui elevat.

401
402

Municipalitzar tots els serveis relacionats amb el cicle de l’aigua.

403

Instal·lar més fonts d’aigua públiques i arreglar aquelles que no funcionen correctament.

404

Garantir que l’aigua de Barcelona no contingui elements químics perjudicials a curt,
mig i llarg termini.

405

Fomentar l’ús ètic dels recursos per part d’institucions i administracions públiques
en la seva relació amb proveïdors, subcontractacions, externalitzacions. Evitar el
consum de productes i serveis d’empreses èticament poc responsables.

406

Incorporar al currículum escolar altres models o sistemes d’organització socioeconòmica no capitalistes com l’economia social i solidària, del bé comú, feminista,
circular, verda, etc.

407

Crear serveis i equipaments que acompanyin específicament les iniciatives i projectes juvenils d’economia social per tal que esdevinguin exitosos.

Garantir una major implementació de sistemes de recuperació de l’aigua de la pluja
per al reg de parcs i jardins.

Garantir la màxima informació sobre les conseqüències de l’adquisició de productes
o serveis i donar a conèixer i aproximar l’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor (OMIC) als PIJ.

409

Elaborar campanyes d’informació, sensibilització i promoció d’experiències innovadores en altres economies que incloguin cooperatives de consum i xarxes d’intercanvi de productes i serveis així com bancs del temps.

410

Dissenyar una campanya específica adreçada a la gent jove que promogui el consum als mercats municipals de la ciutat per fomentar aquests espais comercials de
proximitat i de relació.

411

Promocionar el consum en establiments de comerç just, responsable i de proximitat
entre la població jove.

412

Garantir el consum de productes ecològics, de temporada i de proximitat als menjadors escolars i oferir-hi opcions alimentàries diverses.

413

Implementar mesures per reduir el malbaratament d’aliments i evitar que la població llenci menjar en bon estat. Prohibir que els establiments llencin productes
alimentaris que es poden consumir i promoure que es recicli menjar.

414

Crear un organisme que reguli els espais publicitaris ubicats a l’espai públic per
garantir una publicitat responsable.

415

Unificar els criteris que s’utilitzen a l’Àrea Metropolitana de Barcelona en matèria de
polítiques municipals de sostenibilitat.

416
417
418

Enfortir espais de debat i difusió de l’actualitat ambiental.

419
420

Promoure la naturalització dels patis de les escoles de Barcelona.

421

Promoure la creació d’escoles d’agroecologia, de baix consum tecnològic i de reparació i creació.

SOSTENIBILITAT

Foment de les economies transformadores
i consum responsable
Educació per la sostenibilitat

408

Desenvolupar formacions per a associacions juvenils en matèria de sostenibilitat.
Promoure i dotar de més recursos el programa Escoles+Sostenibles per contribuir
a l’educació ambiental.

Utilitzar plataformes d’acció col·lectiva com els «Meet-up» per aglomerar voluntariat
i realitzar activitats de lluita i conscienciació.
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CULTURA

Apropar la cultura a les persones joves. Facilitar la
participació de la joventut en la gestió i promoció cultural
per tal que el jovent esdevingui un actor clau en la definició
de les polítiques culturals, com a impulsor de la creació i no
només com a consumidor d’esdeveniments i espectacles.

70

Apropar la cultura a la joventut
Gestió i promoció cultural participativa i juvenil

Facilitar l’accés a espais culturals a les associacions juvenils de la ciutat, tot garantint-ne descomptes i accessos gratuïts.

423

Establir un mecanisme de descomptes per a la joventut de Barcelona per facilitar
l’accés a museus, cinemes, esdeveniments esportius, concerts i teatres. Desvincular aquest mecanisme de qualsevol entitat que no segueixi principis ètics.

424

Estendre a tota la ciutat biblioteques de proximitat obertes de dilluns a diumenge,
analitzar la demanda d’obertura i adaptar els horaris a les necessitats i usos (biblioteques de districte: 65 hores / biblioteques de barri: 33-40 hores).

425

Augmentar l’oferta d’activitats d’oci gratuït als equipaments juvenils, i que les que no
siguin gratuïtes, esdevinguin més econòmiques.

426

Obrir espais d’interès arquitectònic de forma temporal i gratuïta amb l’objectiu de
donar a conèixer el patrimoni del territori.

427

Impulsar la participació del jovent en situació de vulnerabilitat en esdeveniments i
espais culturals que tinguin lloc a la ciutat i tenir en compte la diversitat existent a
l’hora de programar aquests actes.

428
429

Promocionar iniciatives d’intercanvi cultural no monetari, per exemple d’intercanvi de llibres.

430

Fomentar la participació de les persones joves en la gestió i la promoció dels esdeveniments culturals de la ciutat. Crear espais participatius en el marc de l’Institut de
Cultura de Barcelona (ICUB).

431

Vetllar per la participació de l’associacionisme cultural en els esdeveniments culturals de la ciutat i defugir enfocaments amb una perspectiva estrictament empresarial.

432

Promoure la implicació del teixit associatiu del territori en l’organització de les festes
majors, en especial la implicació de les associacions juvenils.

433

Fomentar que tots els barris i districtes disposin d’una oferta d’oci àmplia i variada i
afavorir la descentralització de les festivitats de ciutat.

434

Lluitar contra situacions de masclisme en les activitats d’oci de Barcelona a través
de campanyes de conscienciació i d’apoderament de les dones. Establir protocols
per a casos d’assetjament o violència de gènere en contextos d’oci nocturn o de
festa.

435

Adaptar la normativa a les necessitats dels locals d’entitats culturals que tenen llicència de bar.

436

Vetllar perquè la contractació dels treballadors i les treballadores del sector cultural,
principalment en els equipaments públics, sigui de qualitat.

437

Potenciar la cultura catalana als barris de la ciutat a partir del foment de les entitats
de cultura popular, les entitats culturals i les comissions de festes majors de territori.

438

Donar suport a l’organització d’esdeveniments gestionats des de l’associacionisme
juvenil i considerar la seva incorporació a la programació de la Mercè.

CULTURA

422

Potenciar l’oferta de cursos i programes de circ a la ciutat, comptant amb l’experiència de les instal·lacions i equipaments que es dediquen a l’art circense a Barcelona.

71

Foment dels projectes culturals juvenils

CULTURA
72

439

Incorporar les activitats organitzades per les entitats juvenils en els catàlegs d’oferta
d’oci de la ciutat.

440

Donar suport a aquelles iniciatives d’oci alternatiu i cultura dispersa promogudes
des de l’associacionisme juvenil. Garantir la seva participació a les activitats culturals de la ciutat i als esdeveniments organitzats en col·laboració amb l’Ajuntament
de Barcelona.

441

Facilitar recursos per a l’organització i participació col·lectiva i per a la creació de
grups de fet i/o associacions juvenils dedicades a la creació cultural i al foment del
treball en xarxa entre artistes.

442

Obrir més espais de creació per tal de poder dur a terme els projectes artístics. Ampliar el nombre d’equipaments presents a la xarxa de Fàbriques de Creació.

443

Organitzar esdeveniments i tallers participatius per tota la ciutat de caràcter no lucratiu per potenciar modalitats de cultura i esport alternatiu entre els i les joves com
l’skate, el hip hop, l’expressió gràfica, la cultura dispersa, els jocs de taula, el rol, etc.

444

Millorar l’accés a ajudes, beques i residències entre els i les joves que es dediquen
a la creació.

445

Potenciar la presència de joves artistes als mitjans de comunicació, als espais públics i als equipaments municipals per promocionar i reconèixer la seva activitat.

446

Facilitar l’ús dels nous espais urbans peatonals per a activitats artístiques i culturals
desenvolupades per persones joves.

447

Desenvolupar la creació de certàmens i festivals que esdevinguin veritables plataformes de difusió de la creació jove de la ciutat. Coordinar aquells projectes ja existents
per tal de fer-los més visibles.

448

Fomentar, des de l’Ajuntament, que joves artistes puguin actuar en espais privats de
forma digna. Desenvolupar concursos, mostres, fires de creació juvenil...

PAU I
COOPERACIÓ

Promoure la cultura de pau a la ciutat i l’educació
pel desenvolupament com a eina de sensibilització i
construcció d’una societat més justa i conscient.
Donar suport als projectes de cooperació impulsats
per l’associacionisme juvenil.

73

Promoció de la cooperació
Cultura de pau i educació pel desenvolupament

PAU I COOPERACIÓ
74

449

Mantenir el compromís de destinar el 0,7% del pressupost de l’Ajuntament de Barcelona a la cooperació internacional per al desenvolupament.

450

Promoure programes que analitzin les causes de la injustícia global i les desigualtats
Sud-Nord i treballar per al seu finançament, reconeixement i difusió.

451

Reduir la burocràcia dels projectes de cooperació i dels projectes d’educació pel
desenvolupament de Barcelona Solidària.

452

Facilitar el desenvolupament de projectes de cooperació i intercanvi d’ONGs que
contemplin accions d’ajuda humanitària i/o treballin amb nacions sense estat.

453

Prioritzar aquells projectes de cooperació subvencionats per l’Ajuntament que incorporin la justícia climàtica entre els seus objectius.

454

Activar projectes internacionals d’apoderament de col·lectius vulnerables o en risc
d’exclusió social com el voluntariat internacional amb dones, infants, grups LGBTI o
amb persones amb diversitat funcional.

455

Promoure i donar suport a grups, col·lectius i associacions juvenils, per tal que puguin dur a terme intercanvis juvenils, entesos com a espais d’aprenentatge vital i de
relació i coneixença. Reactivar les ajudes econòmiques a aquestes associacions per
garantir la viabilitat dels projectes.

456

Involucrar les persones joves en processos de pau i incidència política tenint com a
referència els principis rectors sobre la participació dels joves en la consolidació de
la pau de la United Network of Young Peacebuilders (UNOY).

457

Treballar per tal que el discurs crític entorn la pobresa global es difongui als mitjans
de comunicació, tant locals com nacionals. Transmetre al missatge des dels espais
de difusió de l’Ajuntament.

458

Incloure l’educació per a la pau al currículum escolar i fer partícips les entitats i
organitzacions juvenils que treballen per a la defensa dels drets humans i la pau.

459

Facilitar l’ús d’espais públics i equipaments municipals per a entitats que treballin
per a l’educació pel desenvolupament.

460

Eliminar qualsevol presència militar en espais públics de la ciutat de Barcelona, com
la participació de l’exèrcit al Saló de l’Ensenyament.

461

Evitar la relació amb governs que no respecten els drets humans i trencar l’agermanament de Barcelona amb Tel Aviv.

462
463

Vetllar per l’acompliment de llei de la memòria històrica.
Seguir treballant per tal que Barcelona sigui referent en l’acollida de persones refugiades. Mantenir la campanya «Ciutat Refugi» i ampliar el seu abast.

SEGUIMENT I
AVALUACIÓ, LA
FEINA CONTINUA
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SEGUIMENT I AVALUACIÓ, LA FEINA CONTINUA

Si aquest document és un punt de partida i no una meta en si mateixa és perquè es
presenta com l’inici d’un treball que tindrà continuïtat. Per tant resulta imprescindible
planificar de quina manera s’utilitzarà aquesta feina feta per vetllar per tal que les polítiques
públiques, especialment aquelles dirigides a la gent jove, incorporin i comparteixin la visió
i els enfocaments que l’associacionisme juvenil ha articulat des d’aquestes pàgines. En
aquest sentit, tan importants són les reivindicacions, propostes, demandes i necessitats
que es recullen com la concreció d’un sistema de seguiment i avaluació que permeti
valorar els impactes i les implicacions que es derivin d’aquest compendi.

INTERLOCUCIÓ I INCIDÈNCIA POLÍTICA
Atenent allò que s’ha explicat a la introducció, aquest document pretén incidir en el
discurs del CJB i esdevenir una guia que marqui el camí a seguir a l’hora de desenvolupar
i desplegar les línies de treball pròpies. El CJB és una plataforma interassociativa que
aplega les principals entitats i col·lectius juvenils de la ciutat i que esdevé un òrgan
de representació del teixit associatiu juvenil; un teixit que esdevé actiu imprescindible
en la construcció d’una ciutadania activa i participativa. Per aquest motiu des del
CJB es treballa per la defensa dels interessos de la gent jove i per evitar l’exclusió
social d’aquest sector de la població. L’Ajuntament de Barcelona reconeix el CJB com
a interlocutor en polítiques de joventut i sovint esdevé un òrgan no només consultor
sinó també decisiu a l’hora de dibuixar els plans d’actuació que es desenvolupen en
benefici de les persones joves. Davant l’oportunitat de viure i participar del procés de
creació d’un nou Pla director de les polítiques de joventut de la ciutat, cal treure partit
a aquest reconeixement. L’objectiu a perseguir és el de garantir que les polítiques
municipals, especialment les de joventut, es despleguen d’acord amb els postulats
que el moviment associatiu juvenil reivindica. Per donar a conèixer a tothom aquests
postulats i posicionaments, per afavorir que les polítiques de joventut de Barcelona
apleguen les reivindicacions expressades al Sacsegem la ciutat! i que es dóna resposta
a les necessitats expressades, es preveuen els següents espais d’interlocució política:
Reunió anual amb Alcaldia
Reunions periòdiques amb la Regidoria d’Infància, Joventut i Gent gran
Reunions anuals amb les Regidories de Districte
Reunions anuals amb els departaments de l’Ajuntament amb els quals es treballa
conjuntament: Departament de Joventut, Departament d’Associacionisme i Iniciativa
Ciutadana, Departament de Feminismes i LGTBI, Direcció de Serveis de Solidaritat i
Cooperació Internacional, Departament de Salut, Departament de Drets de Ciutadania,
Institut Municipal d’Educació de Barcelona, Departament de Promoció de la Infància,
l’Adolescència i la Gent Gran i Departament d’Ecologia Urbana.

76

S’espera que el conjunt de propostes que es presenten en aquest document tinguin
repercussió tant en l’àmbit d’actuació intern com extern al CJB. En el terreny intern
es considera tot allò que implicarà el mateix Consell, el seu discurs i l’associacionisme
juvenil, mentre que en el terreny extern s’hi inclouen administracions i institucions
públiques i els seus plans d’acció.
Avaluació de l’impacte intern
De portes endins serà necessari valorar de quina manera aquest text, entès com a
resultat i com a procés, ha incidit en la generació, adaptació i actualització d’un discurs
compartit entre una multiplicitat d’agents que pertanyen al moviment associatiu
juvenil. Alhora serà imprescindible determinar com aquest discurs adoptat pel CJB es
desplega en les seves activitats, projectes i tasques que es duen a terme en el marc
d’un treball compartit amb les entitats que en són membres o amb associacions i
col·lectius de joves que, sense ser-ne membres, participen de la vida associativa del
Consell. Aquesta avaluació serà eminentment qualitativa i s’utilitzaran els següents
espais de treball i participació interns per monitoritzar-la:

SEGUIMENT I AVALUACIÓ, LA FEINA CONTINUA

AVALUACIÓ DE L’IMPACTE

Grups de Treball
Trobades d’Entitats i d’Àmbits
Assemblea General Ordinària
Per dur-la a terme es farà ús de documentació determinada que proporcionarà informació
imprescindible i que es concep com a instrument d’avaluació:
Informe estat de la joventut, editat anualment des del CJB.
Enquesta de joves, elaborada per part de l’Ajuntament de Barcelona.
Comunicats i posicionaments del CJB
Línies d’actuació i projecte del CJB
Memòria del CJB
Informes específics, d’elaboració pròpia o no, sobre temàtiques concretes que puguin
informar de qüestions rellevants per a la joventut.
Document Sacsegem la ciutat! Reivindicacions de l’associacionisme juvenil per a
Barcelona
Avaluació de l’impacte extern
De portes enfora, caldrà determinar en quina mesura allò que s’estableix en aquestes
pàgines té una implicació real en la formulació, el disseny i l’execució de polítiques
públiques, especialment en aquelles que es desenvolupen des de l’Ajuntament de
Barcelona com a administració de la ciutat i de manera específica aquelles que
s’adrecen a les persones joves.
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L’avaluació i el seguiment de l’impacte extern tindrà per objecte central el futur Pla
director de les polítiques de joventut de la ciutat, si bé caldrà considerar i tenir en compte
d’altres plans d’acció que abracin àmbits que s’han abordat des d’aquest document o
que hi estiguin directament relacionats. Un cop es publiqui el Pla que regirà les polítiques
de joventut de Barcelona, es repassaran quines de les reivindicacions que emanen de
l’associacionisme juvenil de la ciutat han tingut cabuda en el disseny i formulació d’aquest
Pla director i s’han acabat traduint en mesures a realitzar. Aquesta avaluació també
tindrà en compte d’altres plans, mesures o accions que puguin anar específicament
dirigits al col·lectiu jove o que, sense ser-ne el col·lectiu beneficiari principal, incideixin
de manera expressa en aquest grup poblacional. Els espais des d’on es farà aquesta
avaluació són els següents:
Secretariat i Equip Tècnic del CJB
Grups de Treball
Trobades d’Entitats i d’Àmbits
Consells Municipals en què participa el CJB
Taula de Seguiment, Comissió Executiva i Grups de Treball del Pla per al Foment de
l’Ocupació Juvenil de Qualitat
Espais de participació previstos al Pla director de les polítiques de joventut a Barcelona
(a determinar)
Espais de participació previstos al Pla d’equipaments juvenils de Barcelona (a determinar)
Reunions anuals amb els departaments de l’Ajuntament amb els quals es treballa
conjuntament: Departament de Joventut, Departament d’Associacionisme i Iniciativa
Ciutadana, Departament de Feminismes i LGTBI, Direcció de Serveis de Solidaritat i
Cooperació Internacional, Departament de Salut, Departament de Drets de Ciutadania,
Institut Municipal d’Educació de Barcelona, Departament de Promoció de la Infància,
l’Adolescència i la Gent Gran i Departament d’Ecologia Urbana.
Així mateix, l’avaluació anirà acompanyada de la següent documentació:
Pla director de les polítiques de joventut a Barcelona1
Pla per al Foment de l’Ocupació Juvenil de Qualitat
Pla director dels equipaments juvenils a Barcelona2
Plans d’Actuació de Districte

1. En el moment de publicar aquest document no es disposa del nom concret que l’Ajuntament vol donar a
aquest document.
2. En el moment de publicar aquest document no es disposa del nom concret que l’Ajuntament vol donar a aquest
document per bé que existeix l’acord del Ple de la Comissió de Drets socials, Cultura i Esports d’elaborar un nou Pla
d’Equipaments Juvenils 2016-2023 que substitueixi l’anterior Pla d’Equipaments Juvenils de Barcelona 2008-2015.
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A més a més, sobre aquelles reivindicacions que efectivament quedin incloses en plans
d’acció de l’Ajuntament de Barcelona, es farà un monitoratge acurat i rigorós de la seva
implementació i posada en pràctica. Per fer-ho s’utilitzaran els espais d’interlocució i els
instruments d’avaluació ja descrits.

SEGUIMENT I AVALUACIÓ, LA FEINA CONTINUA

Altres plans i documents que regeixen l’acció municipal. Alguns exemples són: Pla
de Salut Mental, Pla d’Acció sobre Drogues, Pla Municipal per la Diversitat Sexual i de
Gènere-Mesures per a la Igualtat LGTBI, Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat, Pla
de treball del Consell Municipal d’Immigració de Barcelona, Mesura de Govern Millora
del sistema per l’abordatge integral de les violències masclistes a Barcelona, Mesura de
Govern per promoure la salut sexual i reproductiva a la ciutat de Barcelona.

Com un cercle que es tanca, aquest anàlisi també col·laborarà en l’avaluació del
nivell d’incidència política del present recull de demandes i propostes gestades des
de l’associacionisme i en la valoració de l’adequació de les accions reivindicades i
l’eficiència de la interlocució. Aquesta avaluació serà qualitativa i emanarà dels espais
de participació interns del CJB destacats més amunt.
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