Projecte de Masoveria urbana per a un col·lectiu o entitat juvenil
Què és?
El projecte de “Masoveria urbana per a un col·lectiu o entitat juvenil” és un projecte pilot amb
perspectiva d’acció comunitària que planteja una nova via per a que les entitats i col·lectius juvenils
de la ciutat disposin d’un local a on realitzar la seva activitat.
Consisteix en l’acompanyament d’un col·lectiu o entitat juvenil per tal que acabi disposant d’un local
a on realitzar la seva activitat sense haver de pagar un lloguer monetari a la propietat i, a canvi, es faci
càrrec de l’adequació i manteniment d’aquest.

Per què?
Respon a una necessitat estesa per tota la ciutat: la manca d’espais i locals per a les entitats i
col·lectius juvenils. Les raons d’aquesta mancança varien segons els territoris de la ciutat, però la
necessitat és compartida. A partir de l’embranzida que darrerament ha tingut model d’habitatge de
masoveria urbana, aquest projecte planteja l’aplicació del mateix model però amb un enfoc diferent:
que siguin els col·lectius o entitats juvenils de la ciutat qui trobin una altra solució a la manca d’espais.
Aquest procés ha de servir per acompanyar a l'entitat en el seu creixement i enfortiment, tot
potenciant que estableixi models de governança propis i teixits comunitari en el territori.

Qui l'organitza?
L'organitzen el Consell de la Joventut de Barcelona (CJB), el Centre de Recursos per Associacions
Juvenils de Barcelona (CRAJ) i la cooperativa d’arquitectes Celobert.

En què consisteix el projecte?
Entre les diferents entitats i col·lectius que vulguin participar del projecte, se seleccionarà aquella que
compleixi millor amb els criteris de selecció (llegir criteris de selecció).
El projecte té tres fases de desenvolupament: cerca de l’espai i acord amb la propietat, l’adequació
de l’espai i la vinculació comunitària de l’espai i l’entitat amb el territori. Totes les fases comptaran
amb l’acompanyament dels agents organitzadors.

A qui va dirigit?
A una entitat juvenil de la ciutat. També hi pot participar un col·lectiu jove que no estigui constituït
com a associació, però aquest ha d’estar disposat a constituir-se durant el procés del projecte, ja que
es requerirà d’un NIF per poder subvencionar l’adequació de l’espai.

