MEMÒRIA 2017 PROJECTE 2018
L’any 2017 el Consell de la Joventut de Barcelona (CJB) hem donat continuïtat a molts
projectes en els quals ja veníem treballant i n’hem impulsat alguns de nous. Els grups
de treball (GT) han seguit essent el nucli d’aquestes iniciatives compartides entre entitats i el Secretariat hem seguit assumint el lideratge polític de tot plegat gràcies a la
confiança que l’Assemblea va dipositar en nosaltres. La participació i motivació que
caracteritza totes les entitats i persones que col·laborem amb el CJB ha permès dur a
terme un munt de projectes.
Enguany el CJB comencem un nou cicle i tornem a presentar nous projectes i programes fruit del treball amb les entitats juvenils de la ciutat. Només les ganes de construir conjuntament i de treballar per l’enfortiment del moviment associatiu juvenil de
la ciutat expliquen que la llista de projectes d’aquest any sigui tan llarga. Haver arribat
fins aquí també ha estat gràcies a totes les entitats que ens heu acompanyat en aquest
procés i a totes les persones que hi heu posat el vostre granet de sorra. Enmig d’aquests
granets també hi trobem els de les persones tècniques que dia rere dia col·loquen les
peces perquè la resta puguem treballar-les.
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El Consell de la Joventut de Barcelona
Som una plataforma d’associacions i col·lectius que representem
la joventut organitzada de Barcelona, treballem en xarxa per promoure l’associacionisme, generem discurs sobre les problemàtiques i inquietuds de les persones joves i contribuïm a aportar
propostes i construir alternatives.
MISSIÓ

VISIÓ

•Representar la joventut de la ciutat
amb l’objectiu d’aglutinar el màxim
nombre d’entitats possible i poder defensar els seus interessos.

Volem una joventut empoderada per
ser motor de canvi i transformació
social i compromesa amb un món
més just.

•Fomentar l’associacionisme juvenil a
través de l’acompanyament a les entitats formades per joves i des de la
reivindicació de la millora de les seves
condicions i el reconeixement de l’associacionisme.

Concebem l’empoderament a través
de l’emancipació i l’autoorganització
del jovent des d’una perspectiva crítica. Entenem la transformació social
com un procés de posada en pràctica
d’eines i recursos de les associacions
juvenils per aconseguir un món més
just i equitatiu.

•Treballar en xarxa des de la concepció que es tracta del mecanisme més
eficient, representatiu i enriquidor
possible en el nostre dia a dia.
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•Generar discurs crític amb la realitat per empoderar-nos i empoderar
la joventut, per tal construir un món
més just.
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GESTIÓ ASSOCIATIVA
El Consell de la Joventut de Barcelona gestiona, mitjançant la gestió associativa, els següents serveis:

CENTRE DE RECURSOS PER A
LES ASSOCIACIONS JUVENILS DE
BARCELONA (CRAJ)

ESPAI JOVE LA FONTANA

PUNT INFOJOVE GRÀCIA

L’Espai Jove La Fontana és un equipament juvenil públic del Districte de
Gràcia. L’objectiu principal de l’espai
és acollir les propostes i donar resposta a les inquietuds dels i les joves
i del seu teixit associatiu implantat al
barri, districte i a la ciutat. Per aconseguir-ho, l’Espai Jove La Fontana ofereix serveis especialitzats per aquest
sector i proposa una agenda d’activitats culturals i de lleure adaptades a
les necessitats i demandes del jovent
del territori.

Servei que proporciona informació i
orientació especialitzada en diferents
temàtiques: formació, ocupació, habitatge, associacionisme, cultura i
lleure, medi ambient, salut, sexualitat,
mobilitat i cooperació internacional,
turisme, etc. a la població jove i adolescent del Districte de Gràcia.

ENTITATS

SECRETARIAT

EQUIPS DE TREBALL

Som 80 entitats membres. D’aquestes, hi ha membres de ple dret, les
quals tenen dret a escollir i ser escollides pels òrgans de govern del CJB i
també tenen dret a veu i vot, entitats
adherides, que tenen dret a participar
amb veu però sense vot a qualsevol
espai de participació) i entitats observadores, que poden ser convidades a
participar amb veu però sense vot a
qualsevol espai de participació.

Fins a 11 representants electes de diferents entitats membres de ple dret
poden formar part del Secretariat del
CJB. El Secretariat és l’òrgan ordinari
i d’execució del CJB, qui l’administra i
el representa.

A més, el CJB compta amb diferents
equips de treball que s’encarreguen
de coordinar i executar els projectes
del CJB i dels serveis que gestiona: el
CRAJ, l’Espai Jove La Fontana i el Punt
InfoJOVE Gràcia

El Centre de Recursos per a les Associacions Juvenils de Barcelona, el
CRAJ, és el servei de referència per a
les entitats i col·lectius juvenils de la
ciutat, especialitzat en associacionisme i participació juvenil de la ciutat de
Barcelona. A través del l’ampli ventall
de serveis i recursos que oferim, informem, assessorem, formem, fem
d’altaveu, facilitem la gestió associativa, de projectes i de grups i la realització d’activitats de les associacions
juvenils de la ciutat.

UN EQUIP D’EQUIPS
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XARXES
Coalició Prou Complicitat amb Israel
StopPujades
En peu de pau
Casa nostra, casa vostra
Unim els tramvies
UCFR
SomEscola
Triangle Jove XCJ
Plataforma de Gestió Cívica
Plataforma Unitària contra les VVMM

Consell Nacional de la Joventut de Catalunya (CNJC)
Xarxa de Consells Locals (XCL)
Xarxa Educativa de Suport a les Refugiades
EUROMED
Consell d’Associacions de Barcelona (CAB)
Federació Associacions de Veïns i veïnes de Barcelona
BcnNoEstàEnVenda
Campanya Desmilitaritzem l’Educació
Espai Social Ciutat Refugi

ESPAIS MUNICIPALS
Consell de Ciutat
Consell de Benestar Social
Xarxa BCN Antirumors
Comissió de Seguiment del Pla Jove
Consell de les Dones
Consell Escolar Municipal (CEMB)
Consell Municipal de Lesbianes, Gais, Trans, Bisexuals
i Intersexuals
Pla de seguiment de l’Ocupació Juvenil

Consell Municipal d’Immigració
Consell de Medi Ambient i Sostenibilitat
Pla de Salut Mental
Comissió de Prevenció del Sexisme
Consell de Cooperació Internacional al Desenvolupament
Consell Assessor Municipal d’Universitats
Acord Ciutadà Sostenibilitat
GT Oportunitats d’Igualtat d’Oportunitats en la Infància
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Eixos compartits
Projectes CJB
• Trobada d’entitats del Consell Municipal
d’Immigració de Barcelona

Interculturalitat

• “Aixada Antiracista” Formació en
perspectiva intercultural.
• “Gitanismes”: Coneixement del poble jove
i gitano i difusió sobre la realitat cultural
d’aquest col·lectiu

• Entitat del mes
• Càpsules formatives
• Elaboració de material
informatiu per a entitats
• CRAJMòbil - Bcn
Intercultural

• Acció per la visibilitat de persones joves
refugiades i en situació d’asil a Barcelona

• Comunicació inclusiva

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

• Entitat del mes

• Campanya #EnPetitesDosis

Salut

CRAJ

• Reedició i difusió de la guia «Addicció a les noves
tecnologies i a les xarxes socials»
• Acció per la visibilitat de les persones que
conviuen amb el VIH

• Càpsules formatives
• Elaboració de material
informatiu per a entitats
• CRAJMòbil - Salut als barris

• Jornades sobre salut emocional i associativa

Sostenibilitat

• Difusió i distribució de recursos de salut

• Foment de la mobilitat sostenible i
campanya per un urbanisme a escala
humana i racionalitzat

• Entitat del mes

• “S.O.S. Campaments”

• Cessió de recursos
sostenibles

• Foment dels productes de temporada i
els horts urbans per una alimentació de
proximitat i responsable.
• “Espais laboratori”
• Amics de la bicicleta

• Càpsules formatives

• Sortides a la natura
• Tallers sostenibles
• Pla d’ambientalització Can
Girona
• Elaboració de material
informatiu per entitats

Protocol
contra les
violències

Jornades de sostenibilitat: Jornades sobre sostenibilitat en la que es donarà a conè
pràctiques i pedagògiques a l’Espai Jove la Fontana al llarg de tot un dia: formacion

• Desenvolupar les accions del Protocol per a l’abordatge de les violències al CJB, que s’ha esta
• Treballar per a la construcció d’espais i relacions lliures de violències, dins l’espai, activitats q
• Oferir recursos a les entitats per a la reflexió, prevenció, detecció i actuació de les violències q
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EJ La Fontana
• Rap com a eina comunicativa
• Calendari singular

PIJ Gràcia
• Campanyes de sensibilització
a través Twitter, Facebook i
Instagram.

• Accés als tallers: diversificació de les referents dels
tallers i discriminació positiva per donar accés a participants més diverses

• Espai accessible

• Programació de tallers puntuals relacionats amb
l’àmbit de la interculturalitat

• Calendari Singular

• Destinatàries dels tallers: programació de tallers
d’acord amb les etapes de desenvolupament dels i les
joves, paritat en relació al gènere de les assistents als
tallers i accés a destinatàries amb situacions de vulnerabilitat econòmica o social.

• Campanyes i cicles XPIJ
• PIJ Mòbil

• Cessió d’espais per a l’organització de projectes i activitats vinculades a l’àmbit de la interculturalitat

• Calendari singular
• Programació de tallers puntuals relacionats amb
l’àmbit de la salut
• Cessió d’espais per a l’organització de projectes i
activitats vinculades a l’àmbit de la salut
• Cures de l’equip tècnic

• Campanyes de sensibilització
a través Twitter, Facebook i
Instagram.
• Campanyes i cicles XPIJ
• Calendari Singular
• Diada sobre els valors de l’esport
• Jornada estimar-se és
revolucionari

• Equipament més sostenible
• Edifici amic de la Bicicleta

• Campanyes de sensibilització
a través Twitter, Facebook i
Instagram.

• Concerts més sostenibles

• Campanyes i cicles XPIJ

• Espai de trobada més sostenible

• Calendari Singular

• Renova la roba jove

• PIJ Mòbil

• Strafalarius
• Calendari singular
• Tallers més sostenibles
• Programació de tallers puntuals relacionats amb
l’àmbit de la sostenibilitat
• Cessió d’espais per a l’organització de projectes i
activitats vinculades a l’àmbit de la sostenibilitat

èixer el triangle de la sostenibilitat (persones, economia i ecologia) mitjançant activitats
ns al matí, un dinar amb menjar d’aprofitament al migdia i activitats pràctiques a la tarda.

at treballant conjuntament entre l’equip tècnic, secretariat i entitats del CJB.
que s’organitzen i entre treballadores.
que puguin tenir lloc en el si de la seva activitat.
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Projectes CJB | Destacats 2017
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COMUNICACIÓ
Els blogs del CJB!
No claudiquis! – Emancipació juvenil
Juneco – Cooperació i cultura de pau
En boles – Salut i sexualitat
Re-generem-nos! – Feminismes
Sortim de l’aula – Participació estudiantil
Voreres de colors – LGBTI+
Últimes publicacions
Es busca sang fresca!
Jo no sóc masclista... o sí?
Reciclem-nos!

EL CJB A LES XARXES!
a Facebook
4.301 seguidors/es
a Twitter
5.811 seguidors/es

1.000 seguidors/es
a Instagram
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Línies 2018
Foment de l’associacionisme
* Creació i manteniment d’una base de dades per recopilar
l’estat de les entitats i plataformes territorials de la
ciutat de Barcelona
* Articular la participació territorial en el procés de definició
del Pla d’Equipaments Juvenils de Barcelona (PEJB)
* Col·laboració amb els mitjans de comunicació:
aconseguir noves aliances
* Pla de comunicació del CJB
* Plegable de presentació de serveis
* Seguiment de les polítiques juvenils de districte i
acompanyament de les entitats i plataformes en la
interlocució amb les regidories de districte respectives
* La Festa Major Juvenil i Associativa – Lali Jove
* Suport a les entitats estudiantils
* Cicle de cinema sobre mobilitzacions socials
* Campanya pel reconeixement de l’Oci Alternatiu i la
Cultura Dispersa: Univers Alternatiu
* Oci nocturn alternatiu a equipaments juvenils
* Informe Estat de la Joventut 2018 i 2019
* Avaluació i seguiment del Pla Jove 2017-2021
* EuroMed Able

Feminismes i LGBTI+
* Formació en perspectiva de Gènere per a entitats
* “Parlem de...”
Campanya en xarxes sobre llenguatge inclusiu
* Foment de la deconstrucció de les masculinitats tòxiques
* Col·laboracions amb la Plataforma Unitària contra les
Violències de Gènere
* Acció per la visibilitat de la dona jove i treballadora
* Acció per la visibilitat de la dona jove i migrada
* Difusió de recursos de gènere del CJB
* Bloc i banc de recursos Re-generem-nos
* Formació en perspectiva LGBTI+ per a entitats
* Setmana de la Diversitat Afectivo-sexual i d’Identitat i
Expressió de Gènere
* Acció per la Visibilitat Lèsbica
* Acció per la Visibilitat Trans*
* Acció per la Visibilitat Bi
* Dia de la Diversitat
* Cicle de xerrades sobre temes d’actualitat amb
perspectiva LGBTI+
* Difusió de recursos LGBTI+ del CJB
* Bloc i banc de recursos Voreres de colors

Participació i acció comunitària
* Descoberta i seguiment de les iniciatives territorials de
la ciutat
* Seguiment de l’estat de entitats i plataformes territorials
i acompanyament en els seus processos
* Creació de la guia “Com organitzar un esdeveniment en
la via pública”
* Associa’t a la Festa
* Premis BarnaJove
* Suport en la Gestió Cívica/Ciutadana

Educació
* Visc, Convisc... Participo!
* Prevenció de violències en els instituts que realitzen el
projecte Visc, Convisc... Participo!
* Sortimdelaula.cat
* Campanya de foment del vot a les eleccions al Consell
Escolar
* Formació per a representants de l’alumnat
* Treballar la participació de l’estudiantat dels estudis de
Formació Professional
* Coordinació i accions entorn el reconeixement,
finançament i espais de les entitats educatives
* Col·laboració en el suport econòmic a les entitats
educatives de base que es troben en situació de
vulnerabilitat econòmica
* Elaboració d’un informe sobre l’estat dels locals de les
entitats educatives
* Dia del cau i l’esplai.
* Millora de la comunicació entre el CJB i les entitats de
base de les Federacions
* Projecte Baobab
* Mapa d’educació comunitària

Emancipació
* Campanya No Claudiquis
* Saló d’ocupació de Barcelona
* Joventut i cooperativisme
* Col·lectius que treballen des de la precarietat i cooperativisme
* Mites de l’emprenedoria
* Campanya de pràctiques i contractes temporals i
pràctiques remunerades
* Feminismes i Ocupació
* Altaveu de l’habitatge?
* Codi ètic de subarrendaments.
* “Fem FP”: Explorar un nou model de Formació Professional.
* Projecte de retorn amb oportunitats
* Reconeixement de l’aprenentatge associatiu
Pau i cooperació
* Diàlegs per la Pau
* Projecte de participació juvenil a Sarajevo
* Festival de curtmetratge social BcnZoom
* Sahara Dempeus
* Incidència per prioritzar el Sàhara als projectes de cooperació
Jornada Solidària Desperta Sàhara
* Baixada setmana santa
* Do you remember, BCN?
* Blog JUNECO

Promoció a la participació infantil
* Explorar noves vies de promoció a la participació infantil
a nivell municipal
* Promoció d’espais de participació infantil en els esplais i caus
Drets de ciutadania
* Festival de la Diversitat
* Campanya per la promoció de persones referents amb
diversitat funcional i la seva inclusió al curriculum escolar
* La Fontana adaptada
* Formació sobre Teoria Crip
* Trobada d’entitats del Consell Municipal d’Immigració de
Barcelona
* Dia de la Diversitat
* Identificació i denúncia de mancances d’accessibilitat a
la ciutat
* “Aixada Antiracista” Formació en perspectiva intercultural.
* “Gitanismes”: Coneixement del poble jove i gitano i
difusió sobre la realitat cultural d’aquest col·lectiu
* Acció per la visibilitat de persones joves refugiades i en
situació d’asil a Barcelona
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Centre de Recursos per a les
Associacions Juvenils – CRAJ | Destacats 2017
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COMUNICACIÓ
Nou díptic informatiu sobre els serveis del CRAJ
Nou disseny de tots els materials informatius

EL CRAJ A LES XARXES!
a Facebook
2.451 seguidors/es
a Twitter
3.067 seguidors/es
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Línies 2018
Informació
* Cens i mapa d’entitats
* Preguntes freqüents
* Cercador de sales i espais
* Taulell d’anuncis: formacions, ofertes laborals,
etc.
* Taulell de premis, ajuts i subvencions
* Agenda d’activitats
* Opcions de mobilitat
* Recursos sostenibles
* Sessions informatives
* Altaveu de les entitats: agenda activitats,
XXSS, tramesa en paper
* Entitats del mes
* Punt Info, butlletí setmanal
* Material informatiu sobre:
Gestió associativa
Gestió de projectes
Finançament
Gestió legal, fiscal i comptable
Comunicació
Participació, voluntariat i equip humà
Activitats internacionals
Feminismes
LGTBI+
* Infografies
* Càpsules audiovisuals
Assessoraments
* Autodiganostic d’entitat
* Constitució i funcionament d’entitats
* Finançament
* Legal, fiscal i comptable (bàsic i especialitzat
* Disseny i gestió de projectes
* Comunicació
* Activitats internacionals
* Participació i voluntariat			

Formació
* Cicles de formació
* Cicles de formació de curta durada
* Càpsules formatives
* Càpsules a mida
CRAJ Mobil
* Consolidació al territori
* Acompanyament a col·lectius i entitats de joves i
professionals				
Serveis
* Terreny d’acampada Can Girona
* Serveis de bústia (adreça postal)
* Cessió i lloguer de material
* Lloguer de sales i espais EJLF		
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Espai Jove La Fontana | Destacats 2017
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COMUNICACIÓ
Nou butlletí electrònic
Vídeos per fer difusió de les diferents activitats
de l’equipament

LA FONTANA LES XARXES!
a Facebook
5.601 seguidors/es
a Twitter
4.587 seguidors/es

699

seguidors/es
a Instagram
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Línies 2018
Organització i funcionament
* Treball conjunt dels serveis i equips ubicats a
l’equipament
* Participació a la Plataforma de Gestió Ciutadana
* Participació en la gestió de l’equipament per part
de les entitats juvenils de Gràcia
* Accessibilitat de l’equipament
* Protocol de resposta enfront a incidències
* Espai de trobada juvenil dinamitzat
* Visites a l’equipament i participació en jornades i
intercanvis
		
Difusió i comunicació		
* Pla de comunicació 2018		
* Relació amb els mitjans de comunicació
* Dia a dia de l’equipament en les xarxes socials
* Comunicació del discurs i del dia a dia de
l’equipament		
* Xarxes socials, pàgina web i butlletí
* Comunicació en paper: agendes, tríptics i tramesa
* Identitat comunicativa dels projectes propis
* Posem nom a les sales de l’equipament
* Disseny de la imatge de les vidrieres de
l’equipament
* Comunicació interna entre equips CJB
Servei d’informació i atenció a la ciutadania
* Gestió de la informació		
* Gestió de l’acollida a l’usuari
Espai de trobada			
* Punt de trobada de joves de 12 a 17 anys
* Co-creació de projectes d’interés pel públic juvenil
* Calendari festiu: decoració i realització d’activitats
vinculades al calendari festiu
* Ràdio La Fontana		
* Oci esportiu			
* Micro obert de rap		
* Rap com a eina comunicativa
* Micro obert general
* Fontana lúdica: Jocs de taula i jocs de rol
* Fontana lúdica: Fontana by night
* Fontana lúdica: Escape room
* Fontana lúdica: Utilització de la PS4
Calendari singular
* Programació d’activitats vinculades al calendari
mundial i dates assenyalades
Tallers		
* Tallers de Fontana: Realització i gestió dels tallers
i de les destinatàries		
* Vinculació de les destinatàries amb l’equipament

Dinamització comunitària		
* Vincle amb entitats joves del Districte
* Participació a les Xarxes territorials
* Organització d’esdeveniments amb altres
equipaments del Districte i de Barcelona
* Coordinació en xarxa amb equipaments
* Rough diamonds		
* Gràcia Riu		
* La Fontana surt al carrer
* Usos positius de la Plaça
* Normativa i usos de l’Espai Jove
Suport a la creació musical
* Gestió i dinamització dels bucs d’assaig
* Districte Musical Jove Gràcia - DMJ
* Festival Brot
* Concerts Fontana: Suport i promoció de grups del
Districte
* Nous formats de participació músical a l’Auditori i
a l’Espai de trobada
Suport a la creació d’Arts escèniques
* Residències d’arts escèniques
* Espai d’assaig d’arts escèniques
* Exhibicions d’arts escèniques
Suport a la creació de projectes audiovisuals
* Festival Barcelona VisualSound
* Càstings i gravacions per a estudiants
* Espais de projecció per a estudiants i entitats
Suport a la creació de projectes d’arts plàstiques
* Exposicions a l’equipament
Suport a grups i a entitats juvenils
* Cessió d’espais per a l’organització concerts per
part d’entitats
* Cessió d’espais per a l’organització concerts per a
finançar projectes solidaris
* Cessió d’espais per a l’organització de projectes i
activitats vinculades a les arts escèniques
* Cessió d’espais per a l’organització de projectes i
activitats de caràcter social i lúdic
* Cessió d’espais per a activitats internes d’entitats
* Criteris de programació i acollida d’activitats
* Cessió d’espais per a la realització d’activitats de
l’administració
Suport a joves individuals
* Sala d’estudi diurna
* Espai de trobada com a espai d’estudi
Suport a projectes d’autoocupació
* Definició d’un nou model de Viver d’autoocupació
juvenil					
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Punt InfoJOVE Gràcia - PIJ Gràcia |

Destacats 2017

Rec
o

Aug
m

ent

d’ac

S’ha

Aug
m

tivit

ent

ats

de 8

de l

8a

100

neix
eme

pas

nt d

sat

de 1

el P

IJ a

ls In

stitu
ts
35 a
c
al C tivitats
atàl
eg d oferta
d
el P
IJ M es
òbil

3a

a pr
esè
Imp
ncia
uls
d
del
Grà
e la
PIJ
cia (
Tau
Grà
Gim
la d
cia a
e Se
kch
alle
les
r
v
e
xarx
nge
is d
e
,
Aug
es s
pas
J
o
v
men
sac
ocia
entu
l
a
ls!
t de
t de
sse
l PIJ
l Dis
s, ca
Mòb
t
rtel
l inf ricte de
ill d
Pre
o
’
1
sèn
rma
a 22
cia e
tiu,
etc.
n
tote
cicl
)
s le
es d
T
reba
s ca
els
ll c
m
PIJ’
s de panye
Dist onjunt
s
ricte
amb
Bar
celo i
Més
(
A
BD, entita
na
i
ts
SOS
enti millor
Rac del
coo
tats
ism
rd
i de
e)
part inació
Lide
ame
amb
ratg
nts
e de
Imp
(CJA altres
gru
uls
S
,
ps
Ser
c
de l
o
m
veis
’eix
issi de tre
ons
de p
Soc
b
ials
de l all i
ersp
…
a
ecti
)
XPIJ
va d
e gè
nere
i int
ercu
ltur
al
COMUNICACIÓ
Nou disseny del butlletí electrònic
Nou díptic informatiu del PIJ Gràcia

EL PIJ GRÀCIA A LES XARXES!
a Facebook
1.040 seguidors/es
a Twitter
1.713 seguidors/es
a Instagram
371 seguidors/es
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Línies 2018
Organització i funcionament
* Treball conjunt serveis i equips ubicats
a l’equipament
* Gestió associativa del PIJ Gràcia
* Discurs del CJB a la XPIJ
Treball territori de Gràcia
* Taula de Serveis de Joventut del Districte de Gràcia
* Treball en xarxa amb entitats i serveis de Gràcia.
* Treball amb els centres educatius de secundària
de Gràcia
Comunicació
* Protocol de difusió del PIJ Gràcia
* Xarxes socials, pàgina web i butlletí
Servei d’informació
* Equiparació amb la resta de serveis
d’àmbit europeu
* Gestió de la informació
* Accessibilitat a la informació
* Espai accessible
* Actes al carrer
Programació d’activitats
Campanyes i cicles XPIJ
* Calendari Singular
* Activitats orientació laboral
* Creació Jove
* Activitats Coaching Laboral
* Garantia Juvenil
* Jornada dels programes de Garantia Juvenil
* PIJ Mòbil				
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Pressupost 2018

DESPESES

TOTAL

A Recursos Humans

593.707,00 €

A1 Equip Tècnic CJB

206.280,98 €

A2 Equip Tècnic CRAJ

146.550,00 €

A3 Equip Tècnic La Fontana

195.614,50 €

A4 Equip Tècnic PIJ de Gràcia

45.261,52 €

B Lloguers

2.300,00 €

C Subministraments

7.335,00 €

D Comunicacions

7.900,00 €

E Manteniment Edificis i Materials
F Materials Fungibles
G Transport Missatgeria
H Publicitat i Propaganda
I

Assegurances

J Allotjament i dietes
K Viatges i Desplaçaments
L Treballs realitzats per tercers
O Altres despeses

Total despeses

27.000,00 €
6.450,00 €

PROCEDÈNCIA
DELS INGRESSOS

847.446,4€
2%
Quotes

2%

5%

Generalitat de
Catalunya

Facturació

37%

Conveni
Ajuntament BCN
per projectes

19%
Conveni
Gestió CRAJ

700,00 €
32.340,00 €
1.120,50 €
6.882,00 €
10.200,00 €
139.221,42 €
12.290,48 €

35%

847.446,40 €

Conveni
Gestió EJLF

700.000,00 €

D1 Facturació per projectes del CJB

10.000,00 €

600.000,00 €

D2 Facturació del CRAJ

10.000,00 €

D3 Facturació Espai Jove La Fontana

27.300,00 €

F Quotes d’Inscripció

17.650,00 €

Altres

4.600,00 €

500.000,00 €
400.000,00 €
300.000,00 €
200.000,00 €
100.000,00 €

Resultat

0,00 €

2016

847.446,40 €

2015

-€
Total ingressos

2014

I

847.446,40€

47.300,00 €

2018

800.000,00 €

D Recursos Propis de l’Entitat

857.546,40€

900.000,00 €

2017

759.696,40 €

B Subvencions d’altres administracions 18.200,00 €

793.144,40€

A Subvenció Municipal

TOTAL

811.969,98€

INGRESSOS

797.218,35€

EVOLUCIÓ PRESSUPOSTÀRIA
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Contactes
SECRETARIAT
Presidència
Beatriz Blanco
Associació d’Estudiants de Ciències
de la Salut (AECS)
presidencia@cjb.cat
Vicepresidència
Lluís Forcadell
Associació D’estudiants Progressistes (AEP)
llforcadell@cjb.cat
Secretaria
Gemma Artés
ALC Stronghold
gartes@cjb.cat
Administració
Carme Lleó
Joventut Nacionalista de Catalunya (JNC)
clleo@cjb.cat

Tècnica d’Emancipació i Cooperació
Patrícia Polo | emancipacio@cjb.cat
Tècnic d’Administració i suport de projectes
Otger Vallès | cjb@cjb.cat
CENTRE DE RECURSOS PER A LES ASSOCIACIONS
JUVENILS DE BARCELONA
Coordinació
Júlia Mas | coordinacio@crajbcn.cat
Informadors/es
Marta Vall-llovera | craj@crajbcn.cat
Xavier Becerril | info@crajbcn.cat
Tècnica assessora de finançament associatiu
i activitats internacional
Marina Rahola | assessoraments@crajbcn.cat
Tècnic del CRAJ Mòbil
Víctor Guimerà | crajmobil@crajbcn.cat

Vocal
Cristina Castilla
Boca Ràdio
ccastilla@cjb.cat

Tècnica de comunicació
Maria Moreno | comunicacio@crajbcn.cat

Vocal
Guillermo Fernández
Joventuts d’Unitat Progressista (JUP)
gfernandez@cjb.cat

Direcció
Helena Guiu | direccio@lafontana.org

Vocal
Ismael Benito
Joventut Comunista de Catalunya (JCC)
ibenito@cjb.cat

Dinamització
Tallers i projectes comunitaris
dinamitzacio@lafontana.org

Vocal
Ivan Molinos
Acció Jove
imolinos@cjb.cat
Vocal
Max Zañartu
Joventut d’Esquerra Republicana
de Catalunya (JERC)
mzanartu@cjb.cat
EQUIPS DE TREBALL
CONSELL DE LA JOVENTUT DE BARCELONA
Gerència
Jordi Capell | gerencia@cjb.cat
Direcció de participació i projectes
Sara Segarra | participacio@cjb.cat
Direcció de comunicació
Natàlia Martínez | comunicacio@cjb.cat
Tècnic de Drets de ciutadania, Salut i Sostenibilitat
Chrístopher Casas | dretscivils@cjb.cat
Tècnica d’Educació i Territori
Itziar Quirós | educacio@cjb.cat

ESPAI JOVE LA FONTANA

Coordinació de projectes
Erica Busto | projectes@lafontana.org

Músical i Calendari singular
David Villar | espaijove@lafontana.org
Espai de trobada
Francesc Parés | espaidetrobada@lafontana.org
Tècnic de comunicació
Martí Costa | comunicacio@lafontana.org
Sonorització
Ferran Aranda | so@lafontana.org
Anna Solà | suportso@lafontana.org
Informadors
Bucs i Fontana lúdica
Guillem Soler / capdesetmana@lafontana.org
Control d’accessos
Toni Mestre / nit@lafontana.org
PUNT INFOJOVE GRÀCIA
Informadors/es
Jordi Lluís | info@elpuntdegracia.org
Laura Cruz | antenajove@elpuntdegracia.org
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ESPAI JOVE
LA FONTANA

C/Gran de Gràcia, 190. 080
12 Barcelona
Tel. 93 265 47 36

cjb@cjb.cat

www.cjb.cat

