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El Consell de Joventut de Barcelona som 

la plataforma d’associacions i col·lectius 

que representem la joventut organitzada de 

Barcelona, treballem en xarxa per promoure 

l’associacionisme, promovem discurs crític, 

fem sensibilització i incidència política.

Els quatre pilars d’aquesta tasca que ens 

defineix són:

 — REPRESENTAR LA JOVENTUT DE LA 

CIUTAT amb l’objectiu d’aglutinar el 

màxim nombre d’entitats possible i pod-

er 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 empoderar-nos i empoderar 

la joventut, per tal construir un món  

més just.

QUÈ SOM 
EL CJB?

QUÈ ÉS AQUEST  
DOCUMENT?

Les eleccions municipals són una 

oportunitat que l’associacionisme juvenil 

no pot deixar escapar. Volem deixar 

petjada, volem incidir, volem ser-hi! I, per 

fer-ho, tenim propostes. A continuació us 

presentem les propostes que les entitats 

juvenils de Barcelona han elaborat en els 

diferents espais de participació del CJB.

UNA DEMANDA TRANSVERSAL:
LA INCORPORACIÓ DE LA PERSPECTIVA 
JUVENIL ENVERS UNES POLÍTIQUES 
PÚBLIQUES ADULTOCÈNTRIQUES

Des del CJB ja fa temps que denunciem que 

l’adultocentrisme travessa totes les àrees i 

condiciona la manera de promoure l’asso-

ciacionisme i fer feina al voltant dels drets 

de les persones joves. La concepció i el 

tractament envers el col·lectiu jove demana 

un canvi social i aquest ha de tenir present 

l’existència de l’adultocentrisme com a 

forma de discriminació cap a les joves per 

poder combatre-la, ja que afecta de manera 

directa i indirecta el benestar i les trajec-

tòries personals d’aquestes.

Les polítiques públiques i l’Administració 

no estan exemptes d’adultocentrisme, en 

tant que formen part de l’àmplia estructura 

social que sustenta i perpetua les relacions 

asimètriques entre els infants, les persones 

joves i grans, i les persones adultes. Amb 

ànim de fer de Barcelona una ciutat per a 

totes, vetllar pels drets de les persones joves 

i visibilitzar la manca de perspectiva contra 

l’adultocentrisme en les polítiques públiques, 

des del CJB fem l’aposta de col·locar la 

temàtica dins l’agenda política i reivindicar 

que s’inclogui la perspectiva juvenil a tots 

els àmbits de l’ajuntament per garantir unes 

polítiques públiques no adultocèntriques. 

Per fer-ho demanem el següent: 

 — Recuperar la Regidoria de Joventut i 

designar un/a regidor/a jove i amb per-

spectiva juvenil incorporada: demanem 

que es torni a recuperar aquesta regi-

doria desapareguda des del 2015 per 

donar-li la centralitat que mereix i reivin-

diquem que la responsable principal en 

matèria juvenil sigui una persona jove 

i, a més, tingui incorporada la mirada 

juvenil i no adultocèntrica. 

 — Promoure formació al personal munic-

ipal en perspectiva juvenil i adultocen-

trisme

Canviar els imaginaris de les persones que 

estan en el dia a dia dissenyant les polítiques 

i executant-les és clau per tal de caminar cap 

a la introducció de la perspectiva juvenil a 

l’Ajuntament. 

 — Treballar la perspectiva juvenil a òrgans 

consultius com el Consell de Ciutat i 

els consells de districte: Actualment 

es tracta d’espais amb unes lògiques 

adultocèntriques que no tracten temes 

d’interès i preocupació per a les per-

sones joves. Cal doncs treballar per tal 

que s’incorpori la perspectiva juvenil 

tant en la transformació de les seves 

estructures i dinàmiques, com en els 

imaginaris de les seves membres. 
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 — Crear un departament de transversalitat 

d’edat: de la mateixa manera que ex-

isteix un departament de transversalitat 

de gènere, demanem un departament 

que vetlli per incorporar la perspectiva 

d’edat transversalment i garanteixi que 

tingui en compte les diferents necessi-

tats i especificitats dels grups d’edat a 
totes les àrees de l’ajuntament.

A la vegada, creiem que aquest canvi ha 

d’anar acompanyat d’un augment en la 

despesa pressupostària en matèria de 

joventut. Considerem que aquest fet es 

materialitza en: 

 — Equiparar l’augment de la partida 

pressupostària general municipal (d’un 

40% des de l’any 2015) al de la partida 

pressupostària de joventut (d’un 35% 

des del 2015).  

 — Revisar i revaloritzar el pressupost desti-

nat al Consell de Joventut de Barcelona 

en consonància amb les necessitats 

canviants, la inflació i l’increment del 
cost de vida.

 — Dedicar recursos per la recopilació de 

dades sobre discriminació per edat, 

concretament a la ciutat: a través de 
l’Observatori PRISMA o altres organis-

mes.  
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 — Fomentar la participació i l’associacion-

isme juvenil als barris vulnerabilitzats 

de la ciutat: les dades demostren que hi 

ha un desequilibri en quant la presència 

d’entitats juvenils entre els diferents 

barris de Barcelona. Als barris de renda 

més baixa és on trobem dels índexs 

més baixos d’associacionisme. Reivin-

diquem que des de l’Administració es 

facin polítiques públiques adreçades a 

fomentar la participació de les persones 

joves en aquests barris concrets i ga-

rantir el dret a la participació tenint en la 

seva realitat social, cultural i econòmica.

 — Dissenyar un espai públic amb i per a 

les persones joves i l’associacionisme 

juvenil: ja fa anys que la ciutat de Barce-

lona pateix dinàmiques de gentrificació i 
privatització de l’espai públic que van en 

detriment d’un ús comunitari per part de 

la ciutadania. A més, sovint no es té en 

compte a l’associacionisme juvenil en 

els processos de redisseny. Es reivindi-

ca, doncs, un disseny de l’espai públic 

que posi les necessitats de les persones 

i entitats al capdavant i, concretament, 

que faciliti la trobada entre les persones 

joves així com de l’associacionisme. 

 — Dotar a les entitats juvenils d’espais en 

unes condicions dignes: disposar de 

locals en condicions és clau per a les 

entitats juvenils per poder dur a terme ad-

equadament els projectes i activitats als 

seus barris. Aquests espais esdevenen 

llocs de referència de trobada i dina-

mització de l’associacionisme juvenil i les 

persones joves. Ara bé, moltes entitats 

coincideixen en tenir problemàtiques amb 

relació als seus espais: dificultats d’accés, 
condicions d’ús que no donen resposta 

a la seva realitat, condicions físiques 

precàries (habitabilitat, dimensions, etc.) 

i incertesa en la seva continuïtat, entre 

altres factors. Es reivindica doncs la 

necessitat que des de l’Administració es 

faciliti l’accés als espais i s’ofereixin unes 

condicions que donin resposta a les seves 

necessitats en termes de tipologia de 

gestió, usos, horaris, dimensions, habit-

abilitat, seguretat de continuïtat, etc. 

 — Facilitar l’organització d’esdeveniments 

a la via pública: a l’hora d’organitzar 

esdeveniments a la via pública les entitats 

juvenils dinamitzen els barris i ofereixen 

una oferta d’oci alternatiu i autogestiona-

da d’un alt valor comunitari. Sovint, però, 

es troben amb dificultats per part dels dis-

trictes per dur-los a terme: no es proveeix-

en tots els materials requerits, es retallen 

els horaris de finalització, s’ofereixen 
localitzacions diferents de les sol·licita-

des o inclús no s’acaben concedint els 

permisos. A més a més, les condicions 

per organitzar-los varien entre districtes, 

sense haver-hi uns barems clars al con-

junt de la ciutat. Per això, es demana la 

facilitació dels permisos i que responguin 

a les necessitats dels projectes amb 

relació als horaris, localització i recursos 

materials que es necessiten.

 — Reconèixer l’associacionisme juvenil 

com un agent comunitari clau als barris: 

l’associacionisme juvenil desenvolupa 

una tasca amb un gran valor comunitari i 

adopta un rol dinamitzador i cohesionador 

als barris de la ciutat. Tanmateix, les per-

sones joves associades sovint es troben 

que no se les reconeix com a agents 

vàlids i se les invisibilitza o infravalora da-

vant la resta de la comunitat. Els nostres 

barris no queden al marge de discursos i 

pràctiques adultocèntriques i, per tant, les 

entitats juvenils es veuen travessades per 

aquest poder adult que dificulta la seva 
activitat. Per aquest motiu, es demana 

que es duguin a terme accions concretes 

amb el veïnat i la resta de teixit associatiu 

per tal de promoure el reconeixement cap 

a l’associacionisme juvenil. 

 — Reformular els espais de participació 

de districte: existeix un desconeixement 

generalitzat per part de les entitats juve-

nils dels espais i canals de participació 

existents que es promouen des dels 

districtes. A més, acostumen a ser es-

pais gestionats des d’una lògica adulta, 

amb poca presència de persones joves i 

on s’aborden temes pels quals aquestes 

no se senten interpel·lades. Per aquests 

motius, l’associacionisme juvenil dema-

na fer més accessibles aquests espais 

per a les persones joves i les seves 

entitats: a través d’assegurar-se que la 
informació de trobades arriba i trebal-

lant perquè siguin espais que s’adaptin 

a la seva realitat juvenil i associativa, on 

les joves se sentin còmodes i es recone-

gui la seva veu. 

VOLEM UNA  
JOVENTUT  
EMANCIPADA
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focus juvenil i s’ha vinculat amb l’em-

prenedoria, incorporant una mirada més 

mercantilitzadora i menys de defensa 

dels drets laborals. Per això, volem recu-

perar la  demanda, actual i històrica, del 

teixit juvenil de Barcelona: l’organització 
d’un Saló que exposi els drets laborals 

de les joves, les doti d’eines per entrar al 

mercat laboral i aposti per la dignificació 
laboral de les joves.  

 — Millorar l’accessibilitat a recursos i 

informació sobre drets i deures en els 

marcs laboral i d’accés a l’habitatge: 

la precarietat i els abusos són el pa de 

cada dia de les joves, la qual cosa no 

els permet emancipar-se dignament. 

Existeix informació d’utilitat ja publi-

cada que pot servir perquè les joves 

adquireixin major consciència dels 

seus drets i puguin fer front a les vul-

neracions a què es veuen exposades, 

però aquesta informació no arriba (ja 

sigui pels canals per on es vehicula, 

pel llenguatge utilitzat o perquè no es 

destinen els suficients recursos a una 
correcta sensibilització). Cal, per tant, 

revisar-ho i garantir que les joves es-

tiguin més protegides davant d’aquesta 

situació generant, al mateix temps, 

tot nou recurs necessari (responent a 

l’actualització de la legislació, posant 

el focus en aquelles informacions més 

desconegudes, etc.).

 — Reconèixer l’associacionisme juvenil 

com a interlocutor clau en matèria de 

polítiques d’ocupació juvenil: demanem 

que es reconegui el CJB, les organitzacions 

sindicals i les entitats del Grup de Treball 

d’Emancipació com a principals interlocu-

tores en la definició, la redacció, el seguim-

ent i l’avaluació de les polítiques d’ocupació 

que afectin la joventut.

 

 — Recuperar el Saló d’Ocupació Juvenil 

per tal que doni resposta a les neces-

sitats i problemàtiques laborals de les 

joves: actualment, s’ha transformat en 

un Saló d’Ocupació que ha perdut el 
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 — Generar ajudes concretes per a per-

sones joves en l’accés a l’habitatge: 

poder rebre ajudes per pagar l’entrada de 

lloguer i despeses de gestió, avals i mi-

crocrèdits per accedir a habitatge coop-

eratiu, etc. Cal assegurar que les ajudes 

que s’introdueixin siguin adequades per 

a les persones joves i establir mesures 

de control de preus per a assegurar que 

les prestacions no serveixen per a un 

major lucre de les persones propietàries. 

Alhora, es reclama potenciar els models 

alternatius d’accés i tinença d’habitatge. 

 — Garantir la destinació d’habitatge públic 

reservada per a les joves i augmentar 

el parc d’habitatge públic de la ciutat, 

reservant un percentatge de les noves 

promocions i adquisicions d’habitatge 

públic per lloguer per a joves. En aquesta 

línia, cal facilitar i flexibilitzar els tràmits i 
els requisits d’accés a un habitatge públic. 

Així mateix, es demana que la construcció 

d’habitatge social sigui amb l’objectiu de 

destinar-lo al lloguer o a mètodes alterna-

tius d’accés o de tinença d’habitatge. 

 — Implementar una estratègia de suport 

i acció per a fer front a la desprotecció 

laboral que s’està donant al mercat 

laboral: el mercat laboral s’està descon-

tractualitzant i, per tant, precaritzant les 

condicions laborals de les treballadores 

amb un impacte directe en les persones 

joves que accedeixen a un mercat laboral 

cada vegada més desprotegit. Per això, 

es reclama que l’Ajuntament protegeixi 

els drets de les treballadores i treballi per 

la dignificació de les ofertes laborals.

 — Donar suport a les iniciatives de l’econo-

mia social i solidària: seguir promovent 

el consum responsable i de proximitat, 

especialment envers les persones joves.

VOLEM UNA 
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 — Impulsar una estratègia per tal que els 

centres educatius incorporin en el cur-

rículum educar en la cultura participativa: 

entendre que és un aprenentatge fona-

mental per a educar en la col·lectivitat, el 

compromís, la responsabilitat i les relacions 

interpersonals. Per tant, destinar recursos 

i espais per facilitar que els docents dels 

centres tinguin eines per educar en la par-

ticipació i donar suport als projectes educa-

tius que treballen als centres per promoure  

l’associacionisme i la comunitat.

 — Transformar l’estructura i dinàmiques dels 

Consells Escolars de Centre, de Districte 

i el Consell Educatiu Municipal de Barce-

lona per tal que propiciïn la participació 

de l’alumnat: per això cal, en primer lloc, 

acompanyar en la participació, ja que és 

un procés d’aprenentatge. En segon lloc, 

revisar els temes sobre els quals es dema-

na que participi l’alumnat, ja que ha de ser 

proporcional a la responsabilitat que els 

hi toqui assumir. Per últim, cal avaluar que 

l’estructura i dinàmica d’aquests espais són 

formats adults que generen barreres en la 

participació de l’alumnat.

 — Fomentar l’organització estudiantil:  

crear espais i estratègies per acompanyar 

a l’alumnat en l’organització i facilitar 

l’entrada de l’associacionisme estudiantil 

als centres.
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 — Reconèixer l’associacionisme educatiu 

com un agent educatiu imprescindible: 

esplais i agrupament es troben que els 

agents amb qui han d’interlocutar no 

coneixen quina és la seva realitat o bé no 

se’ls reconeix com agents educatius vàlids 

i clau, fet que repercuteix negativament 

en el funcionament del seu dia a dia i 

dificulta que puguin desenvolupar la seva 
tasca adequadament. Per això, demanem 

polítiques concretes que situïn l’asso-

ciacionisme educatiu dins la comunitat 

educativa i el reconeguin com un referent 

clau dins les experiències d’educació 360. 

 — Garantir les 11 condicions per un espai 

digne a l’associacionisme educatiu: des 

del CJB i el GT d’Associacionisme Edu-

catiu s’ha definit un marc de condicions 
dignes dels espais que contemplen 11 

condicions clau (estabilitat, accés inde-

pendent, activitats dels dissabte, reunions, 

identitat pròpia, emmagatzematge, habit-

abilitat, dimensions, ubicació, convivència 

i comunicació). Disposar d’un espai amb 

unes condicions dignes és fonamental 

pels esplais i agrupaments per tal de pod-

er desenvolupar el seu projecte educatiu. 

No tenir-lo dificulta fortament la seva ca-

pacitat de planificació i implementació del 
projecte. Es reivindica que l’Administració 

garanteixi aquestes 11 condicions pels 

locals d’aquestes entitats de lleure. 

 — Garantir l’accés de tots els infants a les 

entitats de lleure: la Mesura de Govern de 

l’associacionisme educatiu de base comu-

nitària contempla dins dels seus reptes: Dret 
al lleure, Dret dels infants i Gestió de la Diver-

sitat. Ara bé, la subvenció per dur a terme 

activitat per facilitar la inclusió d’infants a 

les activitats de lleure educatiu té una par-

tida insuficient, de la mateixa manera que 
els recursos destinats a la inclusió d’infants 

amb diversitat funcional tampoc. Per aquest 

motiu, es demana l’augment de la partida 

pressupostària d’aquesta subvenció, així 

com dels recursos sobre diversitat funcional 

al llarg de tot el curs i no només dins la 

campanya d’estiu. 

 — Establir mesures de prevenció, detecció 

i intervenció en situacions de violències 

sexuals contra els infants i adolescents 

en el marc de l’associacionisme educa-

tiu: des de l’Administració s’està duent 

un programa en aquest sentit en el marc 

d’espais municipals destinats a infants i 

adolescents, però actualment no s’està 

contemplant l’associacionisme educatiu 

com un espai on desenvolupar accions 

també.  Per aquest motiu, es reivindica 

l’aportació de més recursos per part de 

l’Administració per tal que les entitats 

de lleure esdevinguin espais segurs 

pels seus infants i adolescents tenint en 

compte la seva perspectiva i realitat en 

l’abordatge del tema. 

 — Adaptar les línies de treball del Pla de 

Joc 2030 a l’espai públic a la realitat de 

l’associacionisme educatiu: aquest pla 

busca esdevenir una ciutat amb zones 

específiques de joc més diverses, cre-

atives, accessibles i inclusives, alhora 

que posa l’urbanisme de tota la ciutat 

a disposició del joc. L’associacionisme 

educatiu, en tan agent educatiu clau de 

la ciutat, està contemplat dins del pro-
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jecte “Carrers en Joc”. Cal, però, seguir 

vetllant perquè aquest projecte s’acabi 

de definir adaptant-se a la realitat dels 
esplais i agrupament i doni realment 

resposta a les seves necessitats d’ús de 

l’espai públic i visibilització. 

VOLEM UNA 
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 — Proporcionar més recursos econòmics, 

formatius i de gestió a les entitats que 

treballen en pro d’erradicar les violències 

masclistes, la gestió i l’acompanyament a 

les agressions masclistes i LGBTIfòbiques: 

amb ànim de proporcionar recursos, ajuts 

i suport a aquelles entitats que arriben allà 

on els serveis públics no ho fan i generar 

aliances i treball conjunt entre els serveis 

públics i les entitats de base comunitària. 

 — Facilitar des de l’Ajuntament de Barcelona 

l’establiment de Punts Lila en esdeveni-

ments d’oci impulsats des de les entitats 

juvenils: augmentar els recursos i homo-

geneïtzar els protocols d’actuació, els 

recursos disponibles i d’acompanyament 

de la totalitat de Districtes de la ciutat de 

Barcelona. Apostar, no només pels punts 

liles nocturns, sinó també per l’establiment 

de punts liles diürns, amb l’objectiu de 

trencar l’imaginari que les agressions es 

produeixen només en espais d’oci nocturn. 

Fer-ho des d’una perspectiva i en un pla 

que tingui en compte i respecti el valor de 

l’autogestió dels punts lila i l’abordatge 

d’agressions masclistes i LGBTIfòbiques 

que fan des de les entitats juvenils. 

 — Dotar de recursos i formació en per-

spectiva feminista a les entitats juvenils: 

oferir a les entitats juvenils els recursos i 

la formació necessàries per a aportar la 

perspectiva feminista en el dia a dia de 

l’activitat i per a prevenir les agressions 

masclistes i les situacions conflictives 
derivades de les dinàmiques de poder.

 — Oferir un servei de consultoria que promo-

gui acompanyament i formació gratuïts 

per l’abordatge i la gestió d’agressions 

masclistes en el si de les entitats i associ-

acions juvenils: en la gestió de les agres-

sions masclistes entren en joc múltiples 

factors que provoquen sovint en si de les 

entitats conflictes i processos que generen 
malestars a les seves membres. Per aquest 

motiu, demanem que s’ofereixi un servei 

municipal d’aquest tipus on es puguin 

adreçar les entitats que ho necessitin. 

 — Prioritzar la lluita contra la LGBTIfòbia 

als espais i territoris més vulnerables a 

aquestes violències: descentralitzar o 

replicar el Centre LGTBI o altres serveis 

públics que ofereixin acompanyament de 

processos d’apoderament i positivització 

d’experiències que trenquen les normes de 

gènere i sexualitat. Al mateix temps, donar 

a conèixer referents positives i diverses 

de persones amb diversitats sexuals i de 

gènere. Generar espais des d’on crear un 

espai de llibertat i seguretat on expressar 

altres formes de viure el gènere i la sexual-

itat i així poder teixir xarxes de suport entre 

joves i enfortir-les. 

VOLEM UN MODEL DE 
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 — Reforçar el model de salut comunitària 

enfortint els programes de suport i 

acompanyament emocional: donar 

suport a les iniciatives de caràcter 

associatiu o de base centrades en la pre-

venció, detecció i abordatge de la salut 

mental. Això implica ampliar la plantilla 

de professionals dels programes Kon-

sulta’m, ATE, SAIF, etc, com el nombre de 

sessions i la formació que reben (amb 

perspectiva de gènere i interseccional).

 — Proporcionar recursos econòmics, forma-

tius i de gestió a les entitats i col·lectius 

que treballen entorn la salut mental, 

l’acompanyament emocional, la salut, el 

col·lectiu LGBTI+, i els malestars: amb 

ànim de proporcionar recursos, ajuts i 

suport a aquelles entitats que arriben allà 

on els serveis públics no ho fan: grups de 
suport al dol, grups de gestió emocional, 

acompanyament psicològic amb perspec-

tiva feminista, antiracista, no adultocèntri-

ca. Generar aliances i treball conjunt entre 

els serveis públics i les entitats de base. 

 — Garantir un acompanyament psicològic 

digne i de qualitat en tot el procés 

d’avortament: vetllar pel benestar de la 

salut completa, tant física com mental 

de les persones gestants. Impulsar 

formacions obligatòries a tots els CAPs, 

Hospitals públics i Clíniques ASSIR 

sobre el coneixement i ús del Protocol 

d’actuació a seguir davant qualsevol de-

manda d’IVE, així com en perspectiva de 

drets sexuals i reproductius i de gènere. 

 — Elaborar materials de divulgació i 

informació específics adreçats a joves 
sobre la salut amb perspectiva femi-

nista i interseccional: aquests poden 

tractar sobre salut sexual i reproductiva, 

sexualitats, dones i identitats dissidents 

i salut mental, ITS… 

VOLEM UNA 
BARCELONA QUE 
PLANTI CARA A 
L’EMERGÈNCIA 
CLIMÀTICA
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 — Reduir les tarifes del transport públic a les 

joves, així com facilitar l’accés al transport 

públic a l’associacionisme juvenil i en 

especial l’educatiu: crear un sistema de 

tarifes socials i progressives, que contempli 

diferents sectors de la societat i les seves 

possibilitats de pagament: estudiants, per-
sones aturades, etc. Concretament, en l’àm-

bit de l’associacionisme educatiu, trobar 

una solució tarifària al greuge que suposa 

per a aquest l’augment de preu de la T-Grup 

i la poca flexibilitat de la T-16 des d’inicis 
del 2020. Permetre el fraccionament del 

pagament dels abonaments elevats de 

preu i assegurar que la T-Mobilitat podrà 

abonar-se de manera fraccionada.  

 — Contribuir a la pacificació de la ciutat per 
evitar superar els llindars de contaminació 

atmosfèrica, tenint en compte no con-

tribuir a la gentrificació verda: els espais 

pacificats, si no es té en compte i es desen-

volupa des d’una perspectiva de protecció 

de l’habitatge i unes limitacions de preu del 

lloguer, són molt susceptibles a ser gentri-

ficats i, per tant, generar ciutats desiguals 
on només unes poques tenen accés al dret 

fonamental d’un habitatge digne. 

 — Implementar les demandes sorgides 

de l’Assemblea Ciutadana pel Clima: 
aquestes s’emmarquen en 3 àmbits de 

treball: energia, mobilitat i infraestruc-

tures i consum i residus. 

VOLEM SER-HI, VOTEM SER-HI LES DEMANDES DEL CONSELL DE LA JOVENTUT DE BARCELONA PER A 

LES ELECCIONS MUNICIPALS 2023



VOLEM UNA CIUTAT 
REFERENT EN 
JUSTÍCIA GLOBAL

8

 — Incloure la perspectiva juvenil amb major 

grau entre els criteris d’atorgament de 

subvencions: cal que les subvencions 

vinculades a projectes de cooperació i 

justícia global, així com els programes 

públics de protecció a defensores de drets 

humans en situació d’amenaça, tinguin 

més en compte la selecció d’iniciatives 

juvenils i de perfils joves. Els projectes que 
són fruit de l’autogestió juvenil en tercers 

països, que potencien l’apoderament i la 

major visibilització del teixit juvenil d’arreu 

requereixen més suport.

 — Fomentar polítiques de cooperació i 

justícia global que enforteixin la capac-

itat participativa i d’incidència de les 

joves en els seus contextos: entenem 

que aquest foment implica acompanyar 

l’enfortiment d’òrgans participatius i 

donar suport a iniciatives de base.

 — Donar suport a la creació d’observatoris de 

joventut i, en general, a la creació de noves 

dades i indicadors, als països destinataris 

de la cooperació barcelonina: d’aquesta 

manera, serà possible generar polítiques 

públiques efectives en matèria juvenil que, 

entre altres, donin resposta a les necessi-

tats en educació, salut, ocupació, etc.

 — Potenciar els espais d’intercanvi i diàleg 

entre joves del Sud i el Nord Global (es-

pecialment les associades als respectius 

territoris): aquests espais han de permetre 

compartir bones pràctiques d’apodera-

ment juvenil a escala internacional, tot ubi-

cant Barcelona com un espai de referèn-

cia i solidaritat enfront de les vulneracions 

que pateixen les joves. D’aquesta manera, 

es pot revertir positivament en l’abordatge 

de reptes comuns a escala planetària, tot 

compartint estratègies, recursos, eines, 

perspectives i coneixements d’arreu. 

 — Treballar més activament pel foment d’una 

cultura de pau: aquesta no pot quedar 

relegada a jornades puntuals de commem-

oració dels drets humans o a escenaris 

d’emergència com la invasió d’Ucraïna per 

part de Rússia. Les actuacions d’urgència 

i reactives en matèria de refugi i assistèn-

cia enfront catàstrofes, per molt que 

necessàries, arriben sempre a destemps. 

Per això, cal treballar des de la ciutat per 

la disminució dels pressupostos militars 

i el desmantellament de la OTAN, però 

també per la revisió d’un sistema d’asil que 

rebutja la gran majoria de sol·licituds o la 

regularització de totes aquelles persones en 

situació d’irregularitat administrativa.

 — Generar espais de participació direc-

ta que serveixin per fer front comú 

contra l’extrema dreta: aquests espais 

de trobada, entre diversitat d’agents 

(ciutadania, administració, entitats del 

tercer sector, mitjans de comunicació, 

etc.), haurien de treballar per detectar 

estratègies d’acció compartides i clares, 

mecanismes i legislació amb elements 

autoritaris en l’entorn més proper, i 

altres fonts de discriminació i odi.

VOLEM SER-HI, VOTEM SER-HI



SARRIÀ-SANT GERVASI:
 — Establir la Casa Manacor com un espai 

juvenil autogestionat del barri de Cassoles 

 — Reactivar la construcció de les Casetes 

de l’Hort de la Vila on tingui cabuda l’as-

sociacionisme juvenil de Sarrià

 — Promoure polítiques feministes al dis-

tricte 

 — Promoure polítiques d’Emancipació 

Juvenil 

 — Denunciar i acabar amb la impunitat del 

feixisme que es desenvolupa al barri  

GRÀCIA:
 — Garantir espais dignes per l’associacion-

isme educatiu  

 — Recuperar l’espai públic per l’activitat i 

trobada 

 — Habilitar espais coberts i més zones 

verdes per poder dur a terme les activi-

tats amb infants i joves 

 — Reivindicar i visibilitzar la cultura gitana 

al barri de la Vila de Gràcia  

HORTA-GUINARDÓ

 — Renovar el conveni de gestió de la planta 

baixa de Can Crehuet i estudiar la rehabil-

itació de les dues plantes superiors

 — Habilitar i cedir els equipaments munici-

pals del territori per tal que donin respos-

ta a les necessitats de l’associacionisme 

juvenil

 — Facilitar permisos d’actes a la via pública

 — Millorar la comunicació amb districte 

NOU BARRIS
 — Donar suport i reconeixement a l’associ-

acionisme educatiu 

 — Garantir espais dignes per les entitats 

de lleure educatiu 

 — Fomentar l’enxarxament associatiu 

juvenil al territori 

SANT ANDREU:
 — Facilitar l’accés a espais a les entitats 

juvenils de Trinitat Vella 

 — Habilitar els locals de l’associacionisme 

educatiu 

 — Dissenyar i millorar el manteniment de 

l’espai públic  

 — Donar suport als projectes juvenils 

autogestionats i establir-hi canals de 

comunicació regulars

 — Donar suport a la inclusió dels infants 

amb diversitat funcional a les entitats 

de lleure 

SANT MARTÍ:
 — Garantir espais per a l’associacionisme 

educatiu

 — Habilitar espais coberts a l’espai públic 

per les activitats de lleure educatiu

 — Disposar d’un Casal de Joves al barri de 

La Verneda 

 — Donar suport en guanyar visibilitat públi-

ca als barris

SANTS-MONTJUÏC:
 — Habilitar espais on l’associacionisme 

juvenil pugui desenvolupar els seus 

projectes en unes condicions dignes

 — Disseny d’un espai públic que faciliti 

l’associacionisme juvenil 

 — Millorar l’accessibilitat dels espais de 

participació ciutadana per a les per-

sones joves i l’associacionisme juvenil 

 — Recollir les necessitats de les entitats ju-

venils pel que fa a l’ús al Parc de l’Espanya 

Industrial. Incloure-les en el procés partici-

patiu per establir els usos del parc.

 — Donar suport i facilitats a les noves 

iniciatives que neixen al territori

 — Construir un nou equipament juvenil al 

barri del Poble-sec 

LES CORTS:
 — Iniciar els tràmits per establir un model 

de gestió cívica al nou Espai Jove de les 

Corts (Espai Jove Ca la Panarra)

 — Facilitar l’ús de l’espai públic per part de 

les persones joves i l’associacionisme 

juvenil

 — Dotar de les infraestructures 

necessàries a l’hora de realitzar esdeve-

niments a la via pública

 — Reconèixer transversalment la veu de 

les persones joves i de l’associacion-

isme juvenil  

Aquestes demandes són extretes dels 

informes per territoris que elaborem 

anualment de manera coordinada amb el 

Centre de Recursos per a les Associacions 

Juvenils. Per elaborar-los, ens reunim amb 

l’associacionisme juvenil de base comu-

nitària de cada districte per fer un recull de 

les demandes comunes que existeixen per 

poder-les plasmar a l’informe. 

Aquests informes ens permet recollir i difon-

dre l’estat de les entitats, interlocutar amb 

les regidories, fer un seguiment de les ne-

cessitats i dels compromisos presos i donar 

suport i acompanyament a les entitats.

CIUTAT VELLA:
 — Dissenyar un espai públic pel veïnat 

i l’associacionisme del territori per 

revertir la massificació i turistització que 
pateix el districte

 — Habilitar espais en bones condicions

 — Promoure i donar suport a noves inicia-

tives juvenils territorials 

 — Suport a les entitats juvenils per arribar 

a les diferents realitats del districte  

EIXAMPLE:
 — Habilitació d’espais per l’associacion-

isme juvenil 

 — Identificar quins espais de la Model es 
poden usar actualment mentre es resta 

a l’espera de l’obertura del nou Espai 

Jove l’any 2030.

 — Abordar la situació del turisme al voltant 

de la Sagrada Família que impossibilita 

dur a terme les activitats adequadament 

a les entitats.

 — Reconeixement de l’associacionisme 

juvenil i de la seva tasca comunitària 

 — Millorar el procés d’obtenció de per-

misos d’esdeveniments a l’espai públic  

LES DEMANDES DEL CONSELL DE LA JOVENTUT DE BARCELONA PER A 

LES ELECCIONS MUNICIPALS 2023
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QUI SOM EL CJB?
El CJB consta d’una vuitantena d’entitats 

juvenils de Barcelona, que participen de 

les Assemblees Generals -mínim un cop 

l’any-, dels grups de treball i de les Trobades 

d’Entitats!

EL SECRETARIAT 
Fins a 11 representants electes de diferents 

entitats membres de ple de dret poden 

formar part del Secretariat del CJB. El 

Secretariat és l’òrgan ordinari i d’execució 

del CJB, qui l’administra i representa. 

ELS EQUIPS  
DE TREBALL
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 Centre de Recursos per a les 

Associacions Juvenils de Barcelona, l’Espai 

Jove la Fontana i el Punt InfoJove de Gràcia.

CONTACTES

BARCELONA 
ÉS, ACTUALMENT, 
UNA CIUTAT PENSADA 
PELS I PER ALS ADULTS. 
I TAMBÉ HO SÓN LES 
SEVES ELECCIONS 
MUNICIPALS. 

Presidència

presidencia@cjb.cat (692 60 80 91)

Vicepresidència

vicepresidencia@cjb.cat 

Gerència

gerencia@cjb.cat (605 02 93 28)

Direcció de Participació i Programes

participacio@cjb.cat (605 06 41 17)

Direcció de Comunicació

comunicacio@cjb.cat (605 02 98 74)


