QUÈ SOM EL CJB?
Som una plataforma d’associacions, entitats i col·lectius que representem la joventut organitzada de Barcelona. Treballem en xarxa per
promoure l’associacionisme, generant discurs sobre les problemàtiques
i inquietuds de les persones joves tot aportant propostes concretes
i construint 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.
• 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.
• Treballar en xarxa des de la concepció que es tracta
del mecanisme més eficient, representatiu i enriquidor
possible en el nostre dia a dia.
• Generar discurs crític amb la realitat per empoderarnos i empoderar la joventut, per tal construir un món
més just.

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

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

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

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.

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

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.

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 relacionals.

REJOVENIM BARCELONA!

El decàleg de l’associacionisme juvenil
per a les eleccions municipals de 2019

Les joves no voten. O si? La ciutat de
Barcelona és, actualment, una ciutat pensada
pels i per als adults. I també ho són les seves
eleccions municipals.
Mentre les persones adultes prenen les
decisions, les joves no volem conformarnos amb ser el futur: som el present. Per
aquest motiu, abans de demanar-nos el
vot, cal escoltar-nos, deixar-nos espai per
fer polítiques i per posar les nostres necessitats i drets al centre. La joventut no
és una etapa de transició, no és el pas
de la infància a la vida adulta, sinó que és
una etapa en si mateixa. I a més, les joves
de Barcelona som diverses. Compartim
un vincle generacional i un context socioeconòmic, però cadascuna de nosaltres viu en el seu dia a dia unes opressions
diferents.

La precarietat esdevé un element característic de la joventut, però no és
l’únic: també vivim en primera persona el
masclisme i la LGBTIfòbia, les agressions
racistes i feixistes, les barreres d’accés i arquitectòniques de la ciutat… I, a més, com
a joves, compartim preocupacions: estem
amoinades pel clima, per la sostenibilitat
del món on vivim, creiem que cal parlar de
vida i posar les cures al centre, que hem
d’avançar cap a una educació lliure, crítica
i transformadora, i també cap a una salut
que ens parli des de l’autoconeixement
del propi cos.
Com a joves, tenim molt clar què volem,
però ens manquen oportunitats en una
ciutat que ha de ser nostra, que volem
sentir-nos nostra.Barcelona és una ciutat

viva. La joventut de la ciutat donem vida,
energia i projecció. Ens organitzem, ens
movem, ens mullem, ens deixem la pell
per fer una societat millor. Enfortir el moviment associatiu juvenil i la joventut en
el seu conjunt ens ajuda en aquest procés de transformació social. Però ens calen aliades, ens cal un compromís des dels
poders públics, ens cal que ens acompanyin en aquest procés d’empoderament. El
municipalisme pot ser el gran aliat de la
joventut, ja que és l’espai des d’on canviar
les coses. Els Ajuntaments són les institucions més properes a la ciutadania i les
que tenen més opcions de transformar les
realitats, els barris, els espais compartits.
Les eleccions municipals són una oportunitat que l’associacionisme juvenil no pot
deixar escapar. Volem deixar petjada, volem incidir. I, per fer-ho, tenim propostes.
A continuació us presentem el decàleg de
propostes de les associacions juvenil de
Barcelona. Aquest projecte recull el diagnòstic del les propostes que el jovent de
la ciutat va recollir al Sacsegem la Ciutat
(2016), i es completa amb els 10 reptes
per fer de Barcelona una ciutat més jove,
10 reptes per rejovenir Barcelona.

REJOVENIM LA VIDA POLÍTICA

1. Foment de la participació i l’associacionisme
Barcelona necessita la participació política de les joves per avançar. Ara bé, els
temps, espais i maneres de participar de
la joventut sovint no casen amb els ritmes
i estils de l’administració. Cal que la ciutat
en la seva globalitat entengui i assumeixi
les maneres de treballar de les joves,
l’esperit de canvi i transformació social de
l’associacionisme juvenil.

> Recuperar la Regidoria de Joventut,
alhora que se’n reforça la centralitat i la
transversalitat de les polítiques de joventut i se la situa a l’Àrea d’Alcaldia.
> Designar una assignació pressupostària i recursos humans específics a cada
departament municipal, per garantir la
transversalitat de les actuacions de joventut.
> Revisar i repensar els espais de participació municipals.
> Millorar la participació juvenil a la ciutat
i donar suport al teixit associatiu juvenil;
facilitar la seva tasca i promoure’n el reconeixement social.

REJOVENIM ELS EQUIPAMENTS

2. Promoció de l’autogestió i l’acció comunitària
Barcelona ha de marcar-se com a prioritat
facilitar l’empoderament de la joventut.
Com a joves volem tenir autogestionarnos els nostres propis projectes i espais,
i el paper que ha de jugar l’administració
pública ha de ser acompanyar-nos per a
que aconseguim fer realitats dels nostres
objectius.

> Reconèixer el valor afegit de la gestió
ciutadana i associativa en l’apoderament
juvenil, la vinculació de les joves al seu
entorn i en l’enfortiment de les xarxes comunitàries.
> Fomentar la gestió associativa dels
equipaments juvenils existents i futurs de
la ciutat.
> Evitar la mercantilització i ús polític de
les associacions juvenils i la tutela de la
seva activitat.
> Acompanyar grups de joves que vulguin associar-se, facilitar-ne els tràmits
administratius i finançar-los de manera
suficient com per a que puguin desenvolupar les seves accions.

REJOVENIM PER TENIR VIVENDES DIGNES

3. Accés a l’habitatge i ocupació de qualitat
Barcelona ha de permetre a les joves desenvolupar a la mateixa ciutat els seus projectes vitals i d’emancipació. Així doncs, és
important que les joves puguin treballar i
viure a la mateixa ciutat. Això implica aturar els processos de gentrificació i facilitar
l’accés a ocupació i habitatge de qualitat.

> Fomentar l’ocupació juvenil de qualitat
i garantir els drets i deures de la joventut
treballadora.
> Promocionar els models d’autoocupació
i de l’economia social i solidària.
> Frenar els processos de gentrificació i
augmentar el parc d’habitatge públic de
la ciutat.
> Potenciar els models alternatius d’accés
i tinença d’habitatge.

REJOVENIM PER SER CIUTAT D’ACOLLIDA

4. Pau i cooperació internacional
Barcelona ha de teixir relacions a nivell
internacional per construir una societat més justa i conscient globalment. Cal
promoure la cultura de pau a la ciutat i
l’educació pel desenvolupament com a
eina de sensibilització i donar suport als
projectes de cooperació impulsats per
l’associacionisme juvenil.

> Enfortir la cooperació internacional realitzada des de Barcelona.
> Treballar per la cultura de pau i
l’educació pel desenvolupament.
> Garantir la igualtat de les persones migrades en situació irregular.
> Esdevenir ciutat d’acollida de les persones en situació de risc de vulnerabilitat
social.

REJOVENIM PER PARLAR DE VIDA

5. Salut i benestar

Barcelona ha de liderar el canvi de
rumb en salut jove. Cal deixar de parlar
d’assistència sanitària i de malalties. Les
joves de la ciutat, en termes globals, no
tenen problemes de salut, sinó que tenen
dubtes, inquietuds i desconeixença vers el
propi cos. A més, existeixen desigualtats
socials que s’han de tenir en compte quan
parlem de salut jove. La salut afectiva, sexual i reproductiva, l’ús de les drogues i
les noves tecnologies, la salut mental i
la salut física i alimentària són els grans
temes que conflueixen i garanteixen un
complet estat de benestar físic, mental i
social. Creiem-hi!

> Garantir a les persones joves els seus
drets sexuals i reproductius.
> Fomentar l’autoestima i l’esperit crític
de les joves vers el propi cos.
> Posar a disposició de les joves les eines
per a la gestió dels plaers.
> Educar per a la salut, amb perspectiva
de desigualtats i d’habilitats per a la vida.

REJOVENIM PER SER INTERSECCIONALS

6. Feminismes, LGBTI+, Diversitat Funcional i Interculturalitat
Barcelona és una ciutat diversa, que té el
repte i la voluntat de ser inclusiva. Això
implica 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. Cal habilitar mecanismes per garantir
els drets de la ciutadania i la justícia social
i combatre les desigualtats estructurals
del sistema, entenent la interseccionalitat
de les opressions i adaptant els discursos
i projectes per a que siguin accessibles a
tothom.

> Incloure la perspectiva de gènere i feminista a totes les polítiques municipals.
> Eradicar les violències masclistes i LGBTIfòbiques i promocionar el respecte a la
diversitat afectivosexual i de gènere.
> Desenvolupar programes per assegurar
l’emancipació de les persones amb diversitat funcional en tots els àmbits de la
vida: formatiu, laboral, social i comunitari.
> Fomentar la interculturalitat de la ciutat
i combatre el discurs d’odi.

REJOVENIM EL COMPROMÍS PEL CLIMA

7. Sostenibilitat, energia, mobilitat i alimentació
Barcelona ha de fer una aposta ferma per
l’ecologisme i esdevenir referent en la lluita contra el canvi climàtic. Hem de poder
gaudir de la ciutat de manera més sostenible, emprar energies renovables, creure
en el transport públic i accessible i en el
transport actiu i fomentar el consum responsable i de proximitat.

> Limitar els cotxes alhora que s’aposta
pel transport públic i el transport actiu.
> Remunicipalitzar i democratitzar els serveis públics de llum, aigua i gas.
> Repensar els serveis de recollida i gestió
dels residus.
> Afavorir el consum local i avançar cap a
la sobirania alimentària.

REJOVENIM PER SER CIUTAT EDUCADORA

8. Educació

Barcelona ha de concebre l’educació com
un procés continuat al llarg de la vida,
transversal i com a eina per reduir les desigualtats socials. Cal consolidar el model
públic d’educació, donar suport i reconeixement a la tasca educativa d’esplais i
caus i garantir una educació integral i de
qualitat per a tothom.

> Suport, reconeixement i finançament de
l’associacionisme educatiu de base voluntària i comunitària que inclogui beques
per tal que cap infant o jove en quedi exclòs.
> Garantir locals adequats i estables per
als caus i esplais.
> Fomentar la participació estudiantil en
fer-la imprescindible per a les decisions
dels centres educatius.
> Reducció de les desigualtats educatives
a través de beques i ajuts, sales d’estudi
nocturn i iniciatives de reforç educatiu.

REJOVENIM L’ESPAI PÚBLIC

9. Espai públic i urbanisme

Barcelona és una ciutat compacta situada a la riba mediterrània. Potser per això
ens agrada tant fer vida al carrer. Ara bé,
quins són els espais que les joves podem
fer-nos nostres? Els carrers i les places no
estan pensades per a nosaltres: no volem
una ciutat on el protagonisme sigui dels
cotxes, les terrasses dels establiments ni
dels senyals de prohibit jugar a pilota. Volem uns barris que ens sentim com a propis, que facilitin la relació social i l’activitat
al carrer. Per aquest motiu, cal recuperar
l’ús de l’espai públic com a base imprescindible per la vida de barri i el teixit comunitari. Hem de poder jugar a places i
carrers, fer-hi activitats, dinamitzar els espais. També cal redissenyar la ciutat, des
d’una perspectiva feminista i posant-nos
a nosaltres mateixes al centre.

> Facilitar els tràmits administratius per tal
que les joves puguin organitzar activitats
a places i carrers, adaptant l’administració
als ritmes de l’associacionisme juvenil.
> Garantir que els districtes disposin i facilitin les infraestructures necessàries per
les activitats que les associacions juvenils
realitzen a l’espai públic
> Incorporar la perspectiva feminista a
l’urbanisme i la participació ciutadana en
el redisseny dels espais públics.
>Prioritzar el joc a l’espai públic en detriment d’iniciatives amb ànim de lucre.

REJOVENIM I DEMOCRATITZEM L’OCI

10. Lleure i cultura

Barcelona és una ciutat amb una gran riquesa cultural. Tanmateix, sovint aquesta
no arriba a les joves en la seva totalitat, ja
que l’accés a la cultura està directament
relacionat amb les desigualtats socials.
A més, cal entendre el paper fonamental
que juga la cultura en l’emancipació personal i col·lectiva i en el desenvolupament
de l’esperit crític. És per tot això que cal
apropar la cultura a les persones joves,
alhora que se les fa protagonistes de la
creació artística i cultural.

> Garantir l’accés a la cultura a les joves
més vulnerabilitzades.
> Facilitar la participació de la joventut en
la definició de les polítiques culturals, així
com de la gestió i promoció cultural.
> Impulsar el paper de les joves com a
impulsors de la creació artística i cultural i no només com a consumidor
d’esdeveniments i espectacles.
> Promocionar activitats i iniciatives d’oci
alternatiu que es desenvolupin a la ciutat.

www.cjb.cat/lesjovesnovoten

QUI SOM EL CJB?
El CJB consta de 74 entitats juvenils de Barcelona que tenen el títol de
membre. D’aquestes, hi ha membres de ple dret, les quals tenen dret a
escollir i ser escollides pels òrgans de govern del CJB i 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. El màxim òrgan de decisió de els entitats és l’Assamblea
General, que es convoca ordinàriament un cop l’any.
EL SECRETARIAT

ELS EQUIPS DE TREBALL

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 representa.

A més, el CJB compta amb diferents
equips de treball conformats per treballadores 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 de Gràcia.

CONTACTES
Preidència
Ann de Sola / presidencia@cjb.cat
Associació de Joves Estudiants de Catalunya
(AJEC)
Vicepresidència
Luis Fernández / vicepresidencia@cjb.cat
Acció Escolta de Catalunya (AEC)
Secretaria
Pau Cruz / pcruz@cjb.cat
Jovent Republicà
Administració
Eric Morillo / emorillo@cjb.cat
ALC Stronghold
Vocal
Nacho Kolakovic / nkolakovic@cjb.cat
Joventut Socialista de Catalunya (JSC)
Vocal
Marta Torns / mtorns@cjb.cat
Esplais Catalans (Esplac)
Vocal
Guillermo Fernández / gfernández@cjb.cat
Joventuts d’Unió Progressista (JUP)

Direcció de Participació
Ricard Mendieta / participacio@cjb.cat
Tècnic d’Administració
Otger Vallès / cjb@cjb.cat
Tècnica de Feminismes, LGBTI+, Salut,
Diversitat Funcional i Sostenibilitat
Joana Rafart / dretscivils@cjb.cat
Tècnica d’Educació i Territori
Itziar Pérez / educacio@cjb.cat
Tècnica d’Emancipació i Cooperació
Bàrbara Casas / emancipacio@cjb.cat
Director de Comunicació
Christopher Casas / comunicacio@cjb.cat
Gerència
Jordi Capell / gerencia@cjb.cat
On trobar-nos
Espai Jove la Fontana,
Carrer Gran de Gràcia, 190-192
<L3> Fontana
932 654 736

Les joves no voten. O si?
La ciutat de Barcelona és, actualment, una ciutat pensada pels i per als adults. I també ho són les seves
eleccions municipals.

