Criteris per entrar a formar part del projecte
Requisits
1. Ser un col·lectiu, entitat o plataforma juvenil
El col·lectiu o entitat ha de ser conformat i dirigit per persones joves.
2. Estar en actiu actualment
És requisit ser un col·lectiu o entitat juvenil que no s’hagi creat específicament per a poder participar
d’aquest projecte. Cal que el col·lectiu o l’entitat pugui demostrar activitat en el seu dia a dia.
3. En cas de que sigueu un col·lectiu, cal que hi hagi disposició per a constituir-se com
a associació
És possible que el col·lectiu es trobi en una situació de constituir-se com a associació per tal de
disposar de NIF, ja sigui per a la signatura del contracte de masoveria amb la propietat o bé per
demanar una subvenció. Per tant, i tot i que no està assegurat que això hagi de ser així, cal la
predisposició del col·lectiu a constituir-se com a entitat en el cas que fos imprescindible per
assegurar la viabilitat del projecte. Aquesta constitució es faria en tot moment amb l’acompanyament
i assessorament del CRAJ.
4. Que l'organització interna sigui democràtica
L’entitat o el col·lectiu ha de tenir un model democràtic a l’hora d’estructurar-se internament i de
realitzar els processos de presa de decisions.
5. Identificar-se amb els valors del CJB
Cal acceptar i identificar-se amb els valors del CJB:


Participació: Com a peça clau pel procés de presa de decisions sostingut en el temps.
Entesa com a horitzontal, diversa i inclusiva que permet escoltar i transmetre la visió de
totes les entitats representades.



Sostenibilitat: Com a ús responsable dels residus a curt, mitjà i llarg termini. Tenir en
compte el nostre entorn en la preparació i execució dels projectes i preveure les
conseqüències que es derivin de les accions que es duen a terme.



Transversalitat: Com a capacitat de representar la joventut organitzada i donar cabuda a
totes les sensibilitats des de la laïcitat i l’apartidisme.



Cooperació: Com a treball en xarxa que ens permet sumar diferents sentits crítics, locals i
globals i ens dona eines per obrir els ulls davant la realitat.



Compromís: Com a respecte i responsabilitat amb la transformació i la justícia global a
través de l’altruisme i l’associacionisme.



Empoderament: Com a acció personal i col·lectiva que ens permet aprendre de manera
contínua per fer-nos més lliures i fortes i per adquirir creativitat i compromís des del suport
mutu i el treball en xarxa.



Solidaritat: Com la suma del suport, l’empatia, les lluites compartides no violentes a favor
de la justícia global. No entesa com a assistencialista.



Feminismes: Com a paraigües de les lluites per a la igualtat i l’equitat amb perspectiva de
gènere.



Esperit Crític: Com a mecanisme de qüestionament de la nostra pròpia coherència des del
qual es contribueix a la generació de visions constructives i propositives per canviar la realitat
que ens envolta.



Inclusió: Com a procés aglutinador de persones i col·lectius que comparteixen aquest valor
eliminant totes les violències en les relacions.

Es valorarà
- Es valorarà que el col·lectiu o l’entitat es trobi en un dels barris prioritaris considerats per Pla de
Barris de la ciutat de Barcelona. Aquests barris són:


El Besòs i el Maresme



El Bon Pastor



Baró de Viver



La verneda i La Pau



Trinitat Vella



Roquetes



Sant Genís dels Agudells



La Teixonera



Zona Nord



La Marina



Raval



Gòtic

- Que el col·lectiu o entitat tinguin una xarxa relacional amb la comunitat (altres col·lectius o
entitats).
- Que el col·lectiu o l’entitat no disposi de cap local a on realitzar la seva activitat.

