


La gran lliçó de la lluita pel dret a l'habitatge és que només 
podem fer valdre els nostres drets i conquerir-ne de nous si 
ho fem plegades. És el mateix aprenentatge que ens dona 

l'associacionisme d'aquest país: persones diferents que 
s'organitzen per fer allò que, soles, no podrien fer. 

Sindicat de Llogateres

Il·lusió, empenta, ganes de 
millorar la societat, amics, 

treball en equip, compromís, 
fer volar coloms, diàleg en 

llibertat i molt futur.
L’associacionisme juvenil no 

té fre i arriba molt lluny!
Montserrat Morera,
vicepresidenta del
Consell de Ciutat 

L'associacionisme, i en especial el 
juvenil, és una escola de ciutadania 

crítica i compromesa: ens transformem 
constantment a nosaltres mateixos per 

a poder transformar el nostre entorn 
immediat.

Aida Leal, membre de la junta del 
Consell d’Associacions de Barcelona 

i membre de Calàbria 66

Tan lluny i tan a prop. “Associació o mort”, deien els obrers el 1855 en la primera vaga 
general catalana. Associeu-vos i sereu forts, reclamava Clavé –i instruïu-vos, afegia, i es-
timeu-vos. Sense lliure associació, principi cooperatiu bàsic, no seríem on som, generació 

rere generació, en un país socialment actiu fet d’ateneus, comunitats i corals que confi-
guren un espai popular autònom d'una potència democràtica imprescindible –i encara més 
en els temps que corren. L’associació, doncs, com a clau de volta del passat, del present i 

del futur. Quants ens retrobem plegats és quan evitem els desastres; per això quan dei-
xem de fer-ho, comencen els desoris en cadena. Perquè només juntes és quan podem.

David Fernández, periodista, soci de Coop57  
i membre de la junta directiva d'Òmnium Cultural

Què es diu de l’associacionisme juvenil?
L'associacionisme juvenil ha estat un motor que 
m'ha empès a formar part d'espais on he tingut 
la sort de créixer com a persona, d'entendre de 

la col•lectivitat, del sembrar i tenir paciència, 
d'estimar-se, i també de gestionar les diferèn-
cies. Tenim una xarxa preciosa que s'ha teixit 
poc a poc i amb cura, amb l'esforç  (i sobretot 

amb les ganes) de moltes persones. 
Seguirem treballant per a que aquests espais 
siguin cada cop més i més niu, i més i més di-

versos. Força i cor. 
Maio Serrasolsas, exmembre de l’AE Jaume I, 

d'Hora Bruixa, d'Acció Clitoriana 
i del C.S.O. La Vaina

Tenir joves a l'entitat dona 
plenitud a l'entitat, els 

joves aporten dinamisme, 
novetats, nous punts de 
vista, soroll i gresca. Tot 

aquest conjunt  d'energia i 
vitalitat, si se sap canalitzar 
i integrar amb la resta d'ac-
tivitats dels Ateneus, fa que 
aquests esdevinguin espais 
intergeneracionals que ge-
neren models de  treball en 
xarxa i respecte mutu cap a 

la societat. 

Núria Font, Ateneus
de Barcelona

Des de la meva experiència, trobo fo-
namental la participació i autogestió del 
jovent per construir un barri, una ciutat 
o un món, més humà i més nostre. Tant 
de bo caiguessin totes les barreres cau-
sades per la precarietat i la falta de futur, 
perquè tothom hi pugués participar de 

forma activa i alegre. L'associacionisme 
juvenil és una de les grans escoles de 
la democràcia directa a Catalunya i al 
món. Aprendre a organitzar-se col·lec-
tivament i horitzontalment és un acte 
democràtic que no cap a cap urna. 

Llarga vida!
Guillem Simó (Adala),
exmembre de l’AEiG

El Cau del Besós



COM ESTAN LES JOVES DE la ciutat?

2 ,3, 4, 10 Padró Municipal d’Habitants de Barcelona, 
1 de gener de 2021.
5 Consorci d’Educació, Memòria 2018-2019.
6 Enquesta a la Joventut de Barcelona 2020.

Demografia

de població jove és nascuda a Barcelona

El 4,5% a la resta de Catalunya,
el 3,6% a la resta de l’Estat
i un 43,3% a l’estranger3

15,7%
Estudis
universitaris

Estudis
postobligatoris4

El 36,7% de l’alumnat d’ESO
i el 36,4% de l’alumnat de Batxillerat 
estudia en centres públics5

Joves entre 21 i 29 anys:

36,5%
69,8%

48,6%

Interculturalitat Educació

de la població 
de la ciutat són 
joves de 16 a 

29 anys2

De les joves de 20 a 30 anys que porten:

39,7%
Més de 15 anys a la ciutat

Emancipació Habitatge

Un 39,8% inferior al del conjunt
de població assalariada de la ciutat7

En un any ha crescut un 10,3%8

Salari mitjà anual joves fins als 29 anys: Lloguer mitjà a Barcelona:

18.424,3€ 996,6€

Salari

7  Departament d'Anàlisi. OMD. Ajuntament de Barcelona. 
A partir de la MCVL de l'INSS 2020.
8 Generalitat de Catalunya. Secretaria de l'Agenda Urbana 
i Territori, a partir de les fiances de lloguer dipositades a 
l'INCASÒL. Dades del 2n trimestre de 2022.

9, 11 Enquesta de Serveis Municipals 2022.
12, 13, 14 Enquesta Sociodemogràfica de Barcelona 2020.

Arrelament Pobresa i exclusió social

32,2%

12,3%

26,9%

Persones entre 16 i 24 anys:

Risc de pobresa
i exclusió social (AROPE)12

Viuen en llars amb risc
de pobresa severa14

Viuen en llars
amb risc de pobresa13

En el conjunt de la població són el 25,8%

En el conjunt de la població són el 8,6%

En el conjunt de la 
població són el 21,7%

50,6% 
25-34 anys

41,5% 
18-24 anys

porten com a màxim dos 
anys vivint al seu barri10

14,2%

44,3%

de les joves han viscut
sempre al seu barri
Al 2000 eren el 48,2%9

de les joves porten més 
de 15 anys vivint a la 
ciutat
El 43,5% hi viu com
a màxim 5 anys9

estan emancipades

47,5%
Entre 10 i 15 anys a la ciutat

estan emancipades

86,5%
Menys de 10 anys a la ciutat

estan emancipades6

1 Entenent les associacions juve-
nils de base comunitària com a 
joves que s’organitzen voluntària-
ment amb una finalitat d’implicació 
col·lectiva a l’entorn i de trans-
formació dels barris. Col·lectius 
sempre liderats i gestionats per 
persones joves.

contextualització i explicació de l'informe

L’informe que teniu entre mans és un document elaborat pel Con-
sell de Joventut de Barcelona (CJB), conjuntament amb el Centre 
de Recursos per a les Associacions Juvenils (CRAJ), essent un 
recull de demandes i necessitats que plasmen la realitat de 
l'associacionisme juvenil de base comunitària1 de la ciutat de 
Barcelona al 2022. 

L'objectiu d'aquest és ser una eina de treball, de politització i 
de visibilitat de la situació actual de l'associacionisme juvenil. A 
la vegada, té la capacitat d’enfortir les entitats juvenils de base 
comunitària, ja que els hi dona visibilitat i afavoreix al seu reconei-
xement.

L’informe de l’estat de l’associacionisme juvenil a la ciutat de 
Barcelona neix de la necessitat de poder posar en comú les reivin-
dicacions de l’associacionisme juvenil a nivell de ciutat, després 
de dos anys d’elaborar informes per districtes. Aquests informes 
territorials són una anàlisi i una proposta d’abordatge de les pro-
blemàtiques de cada districte que ens permeten recollir i difondre 
l’estat de les entitats, interlocutar amb les regidories, fer un segui-
ment de les necessitats i dels compromisos presos i donar suport i 
acompanyament a les entitats.

Aquest document permet identificar i emmarcar els reptes i 
necessitats actuals que té l’associacionisme juvenil per poder-les 
convertir en demandes comunes, tenir així més incidència 
política i poder teixir futures línies de treball en xarxa entre els 
diferents agents comunitaris. 

És important assegurar que l’associacionisme juvenil de base 
comunitària pugui desenvolupar els seus projectes en tant que 
són motors de cohesió social i implicació comunitària en el 
seu entorn més proper, i garanteixen el dinamisme, continuïtat i 
creació de teixit associatiu al territori. L’informe, doncs, serveix 
també per promoure l’acció comunitària de l’associacionisme juve-
nil a partir de l’anàlisi, el seguiment d’entitats i el treball conjunt.

A través dels informes i d'un formulari, i amb la col·laboració de 
més de cent trenta entitats, hem pogut extreure les demandes de 
l'associacionisme amb relació a tres eixos: espais dignes, espai 
públic i comunitat. 

Així doncs, a continuació queden presentades les dades de-
mogràfiques, de participació i territorials que ajuden a contextu-
alitzar l’estat de les joves i de l’associacionisme juvenil a Barce-
lona, seguides de les demandes de les organitzacions juvenils i 
els denominadors comuns dels diferents districtes. Finalment, es 
recullen els compromisos a complir que es van acordar des de les 
diferents regidories dels districtes i en quin estat es troben actual-
ment. 

...
...

Espai públic

Comunitat

Els 3 eixos:

Espais dignes



A la ciutat de Barcelona hi ha un total de 742 
entitats juvenils15 de les quals 249 són entitats 
juvenils autogestionades i de base comunitària. 
En el següent gràfic es mostren les tipologies 
d’aquestes 249 associacions juvenils, ja que 
és amb les que es busca treballar des de l’Àmbit  
de Territori del CJB i el CRAJ:

57,5%

8,9%

7,7%

3,2%

12,6%

10,1%

Educatives

Organitzacions
polítiques

Casals
i ateneus

Plataformes
territorials

Col·lectius d'incidència social i política

Culturals

Entre 2019 i 2021 el percentatge de 
joves de 18 a 24 anys associats va 
caure d'un 10,7% a un 5,3% segons 
l'Enquesta de Serveis Municipals. Tot 
i una petita recuperació el 2022 i que 
aquesta disminució també es va donar 
pel conjunt de població, aquestes 
dades situen l'associacionisme juvenil 
en mínims a molta distància dels altres 
grups d'edat.

Lògicament l’esdeveniment més im-
portant vinculat a aquest descens és 
la pandèmia, la distància social que va 
provocar, les dificultats per les entitats i 
l'agudització de la precarietat juvenil que 
ha comportat. Però sembla que la fi de 
les restriccions no han significat un 
retorn als nivells anteriors. 

Igualment, la tendència a la mobilitat resi-
dencial de la joventut (tant per dinàmiques 
derivades de la gentrificació com migratòries) 
contribueix a reduir l'arrelament comunitari 
d'aquest col·lectiu i, en definitiva, de la població 
objectiva amb predisposició a l'associació i el 
treball en comú. Amb un jovent que cada cop es 
mou més es fa difícil l’arrelament i la participació 
comunitària continuada.

COM PARTICIPEN LES JOVES DE La ciutat? Com es reparteix territorialment l’associacionisme juvenil?
com afecten les dades socials a la participació?

Finalment, han participat en aquest informe 131 associacions i col·lectius del conjunt de 249 entitats de la ciutat (representant un 52,6% del total). 

15 Segons dades del CRAJ a desembre del 2022
16 S'utilitza el nom Sant Gervasi de Cassoles per fer referència als barris de Sant Gervasi-Galvany, Sant Gervasi-Bonanova i el Putget i Farró, atenent la reivindicació de les veïnes del 
barri d'utilitzar el nom històric de l'antic municipi. En aquest cas, però, l’associacionisme juvenil es concentra a Sant Gervasi-Galvany.

L'associacionisme juvenil no es distribueix de forma homogènia per la ciutat. 

L'Eixample és el districte més poblat i el que concentra més entitats, fins a 43; mentre que al districte de 
les Corts, el districte menys poblat i al de Ciutat Vella n'hi ha només 12 a cadascun. 

Hi ha 19 barris sense cap entitat vinculada, 9 concentrats entre els districtes de Sarrià-Sant Gervasi i 
Nou Barris. A l'altre extrem, al barri de la Vila de Gràcia hi ha un total de 19 entitats.

També destaquen altres barris que combinen un pes de població important, una identitat pròpia forta 
i una tradició associativa notable, diferenciant-se en alguns casos dels districtes als quals pertanyen; 
són exemples els barris de les Corts, Sant Gervasi de Cassoles¹⁶, Sarrià, Horta, el Guinardó o Sant 
Andreu, amb deu entitats o més.

A més d'aquests factors, la renda mitjana del barri també explica la fortalesa o la debilitat de 
l'associacionisme juvenil. Als barris de renda baixa hi ha menys entitats, però també en destaca 
l'absència als barris de renda molt alta. 

Cal també considerar el pes de les entitats de lleure educatiu en el conjunt. A més dels condicionants 
exposats, la seva presència també està condicionada per factors com la distribució desigual de centres 
educatius concertats o privats pertanyents a ordres religioses que tenen caus o esplais vinculats.

A partir d’aquest mapa sobre la distribució territorial
de l’associacionisme juvenil es poden identificar
diversos factors sociodemogràfics que l'afecten:

43 0

CIUTAT VELLA (12)

EIXAMPLE (43)

SANTS-
MONTJUÏC
(21)

sarrià-
cassoles

(26)

les corts (12)

GRÀCIA
(29)

SANT
ANDREU

(24)

SANT MARTÍ
(27)

NOU BARRIS
(17)

HORTA-
GUINARDÓ

(38)

A continuació es presenta un mapa de la distribució
de l’associacionisme juvenil de base comunitària pels diferents 
districtes de la ciutat:



COM ESTAN LES ORGANITZACIONS JUVENILS DEL DISTRICTE?

...
...

Espai digne

Temàtica Indicadors

Espai públic

Comunitat

Llegenda

L’entitat compta amb l’espai adient per al seu projecte

Les condicions físiques són adequades

Seguretat de continuitat (per 2 o més anys)

L’espai públic permet desenvolupar el projecte

S’han obtingut més del 50% dels permisos sol·licitats

L’entitat desenvolupa el projecte amb una bona relació amb el veïnat.

La relació amb les altres entitats permet que es faciliti una coordinació 
entre entitats quan es necessita o l’entitat participa activament d’una xarxa 
comunitària

S’han facilitat els materials requerits i s’han ofert alternatives en els 
materials que no pot proveir districte en més del 50% d’activitats 
extraordinàries organitzades

S’ha concedit o consensuat l’horari entre entitat i districte en més del 
50% de les activitats extraordinàries realitzades

S’ha concedit o consensuat la localització entre entitat i districte en més 
del 50% de les activitats extraordinàries realitzades

L’entitat està assabentada dels diferents espais de participació ciutadana 
existents i hi participa

L’espai limita el desenvolupament del projecte de l’entitat

Les condicions físiques limiten el correcte desenvolupament de l’entitat 
(dimensions inadequades, desperfectes, el tipus d’espai no respon a la finalitat del 
projecte)

Incertesa (menys de 2 anys, conveni verbal o inexistència de conveni)

L’espai públic limita el desenvolupament del projecte

S’han obtingut menys del 50% dels permisos sol·licitats

L’entitat desenvolupa el projecte malgrat algunes tensions amb el veïnat.

La relació amb altres entitats dificulta poder articular una xarxa comu-
nitària o coordinacions entre entitats

S’han facilitat els materials requerits i s’han ofert alternatives en els 
materials que no pot proveir districte en menys del 50% d’activitats 
extraordinàries organitzades

S’ha concedit o consensuat l’horari entre entitat i districte en menys del 
50% de les activitats extraordinàries realitzades

S’ha concedit o consensuat la localització entre entitat i districte en 
menys del 50% de les activitats realitzades

L’entitat està assabentada dels diferents espais de participació ciutadana 
existents, però no hi participa

L’entitat no compta amb l’espai adient per desenvolupar el projecte

Les condicions físiques són inadequades (grans desperfectes o impossibilitat 
de desenvolupar-hi activitat)

Pèrdua inminent de l’espai

L’espai públic o l’us d’aquest per altres agents no permet desenvolupar 
el projecte

No s’han obtingut els permisos sol·licitats

L’entitat desenvolupa el projecte amb dificultats per l’existència d’un 
conflicte manifest amb el veïnat.

La relació amb altres entitats no permet articular una xarxa comunitària o 
coordinacions entre entitats

No s’han facilitat els materials requerits ni s’han ofert alternatives en els 
materials que no pot oferir districte

No s’ha concedit o consensuat l’horari entre entitat i districte

No s’ha concedit o consensuat la localització entre entitat i districte

L’entitat no està assabentada dels diferents espais de participació ciutad-
ana existent i, per tant, no hi participa
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1

3

4

9

2

5

6

7

8

10

11

L’indicador es manté respecte 2021

Indicador nou o modificat respecte 2021

Gestió de l’espai

1

Condicions físiques de l’espai

2

3

Ús de l’espai públic en activitats ordinàries

4

Tramitació de permisos per esdeveniments 
extraordinaris a la via pública

5

Obtenció de materials per esdeveniments
extraordinaris

6

Horaris dels esdeveniments extraordinaris
a la via pública

7

Localització dels esdeveniments
extraordinaris a la via pública

8

Relació amb el veïnat

9

Relació amb altres entitats del territori
i espais comunitaris

10

Participació de l’entitat en espais
promoguts des de districte

11

Estabilitat/Continuïtat a l’espai

COM ESTAN LES ORGANITZACIONS JUVENILS DE la ciutat?

44,44%

10,34%51,72%

58,88% 26,17% 14,95%

53,77% 40,57% 5,66%

70,45% 21,59% 7,9%

54,32% 29,63%

12,17%  

16,05%

86,09%

69,14% 19,75% 11,11%

39,18% 2,6%57,73%

30,19%

86,09%

42,45% 27,36%

12,17%

16,67%38,89%

37,93%

1,7%

1,7%

Què ens diuen les dades?
El 61,11% de les entitats juvenils no disposa d’un espai adient per desenvolupar el seu projecte o 
l’espai en limita el correcte desenvolupament.
El 26,17% de les entitats juvenils es troben en situació d’incertesa pel que fa a la continuïtat  
de l’espai. El 14,95% està en situació de pèrdua imminent de l’espai. 
El 45,56% de les entitats juvenils no han tingut facilitats per part de l’Ajuntament per obtenir  
materials per esdeveniments extraordinaris a la via pública.
El 41,78% de les entitats juvenils manifesten tenir dificultats o limitacions per dur a terme la seva 
tasca per tensions amb el veïnat. 
El 69,81% de les entitats juvenils no participen en espais de participació promoguts pel dis-
tricte. Un 42,45% no ho fa tot i que està assabentada dels espais que hi ha i un 27,36% no hi  
participa perquè no n’està assabentada.



QUÈ DEMANEN LES ORGANITZACIONS JUVENILS?

Disposar de locals en condicions és clau per a les entitats juvenils per poder dur a terme adequa-
dament els projectes i activitats als seus barris. Aquests espais esdevenen llocs de referència de 
trobada i dinamització 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, dimen-
sions, 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 tipo-
logia de gestió, usos, horaris, dimensions, habitabilitat, seguretat de continuïtat, etc. 

Dotar d'espais en unes condicions dignes1

Aquesta demanda s’emmarca:
 
    Pla d’Adolescència i Joventut 2017-2021: Dotar d’espais de qualitat les entitats. Fomentar el codisseny i la 
cogestió d’espais i equipaments públics amb la participació dels joves. 
    Pla d’Equipaments i Serveis Juvenils de Barcelona 2018-2028
    Mesura de govern per garantir i millorar la incidència de l’associacionisme educatiu de base comunitària a la 
ciutat. Facilitar l’ús dels equipaments municipals; Oferir una resposta eficaç i coordinada que eviti o disminueixi 
l’impacte negatiu derivat de la pèrdua de local. Adequar i arrenjar els locals de titularitat privada per tal que les 
entitats puguin desenvolupar la seva tasca educativa en condicions òptimes.
    Pla d'Actuacions #BCNJove 2022-2026 (esborrany): Disseny de l'espai públic amb perspectiva juvenil

Dissenyar un espai públic amb i per a les persones joves i 
l'associacionisme juvenil

2

Ja fa anys que la ciutat de Barcelona pateix dinàmiques de gentrificació i privatització de l’es-
pai públic que van en detriment d’un ús comunitari per part de la ciutadania. Si bé és cert que, 
des de l’administració hi ha una tendència a crear noves zones pacificades i verdes i es busca 
incloure més la participació del veïnat en els dissenys, no es té en compte a l’associacionisme 
juvenil en aquests processos.
Per això s'insisteix en la necessitat d'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. 

Aquesta demanda s’emmarca:
 
    Pla d’Adolescència i Joventut 2017-2021: Facilitar i legitimar l'ús de l'espai públic per part dels i les joves. 
Fomentar el codisseny i la cogestió d'espais públics i equipaments amb la participació dels i les joves. 
    Mesura de govern per garantir i millorar la incidència de l’associacionisme educatiu de base comunitària a la 
ciutat. Incorporar actuacions promogudes i demandades per les entitats d'educació en el lleure en el Pla de Joc 
a l'espai públic 2020-2030 com facilitar l'ús lúdic de carrers, places o parcs propers als locals.
    Pla d'Actuacions #BCNJove 2022-2026 (esborrany): Disseny de l'espai públic amb perspectiva juvenil

A més a més, les condicions per organitzar-los varien entre districtes, sense haver-hi uns barems 
clars al conjunt de la ciutat. Per això, es demana la facilitació dels permisos i que responguin 
a les necessitats dels projectes en relació als horaris, localització i recursos materials que 
es necessiten.

Aquesta demanda s’emmarca:
 
    Pla d’Adolescència i Joventut 2017-2021: Facilitar i legitimar l'ús de l'espai públic per part dels i les joves
    Pla d’Equipaments i Serveis Juvenils de Barcelona 2018-2028: Reconèixer i donar suport a iniciatives i pro-
jectes autogestionats juvenils.
    Pla d'Actuacions #BCNJove 2022-2026 (esborrany): Facilitació de l'ús de l'espai públic per part dels i les 
joves associades.

Reconèixer l'associacionisme juvenil com un agent comunitari clau 
als barris

4

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 persones joves associades 
sovint es troben que no se les reconeix com a agents vàlids i se les invisibilitza o infravalora 
davant 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. 

Aquesta demanda s’emmarca:
 
    Pla d’Adolescència i Joventut 2017-2021: Donar suport a l'associacionisme juvenil.
    Pla d'Equipaments i Serveis Juvenils de Barcelona 2018-2028: Reconèixer i donar suport a iniciatives i pro-
jectes autogestionats juvenils.
    Mesura de govern per garantir i millorar la incidència de l'associacionisme educatiu de base comunitària a la 
ciutat. Donar a conèixer l'associacionisme educatiu a la comunitat educativa i a la ciutadania en general. 
    Pla d’Actuacions #BCNJove 2022-2026 (esborrany): Reconèixer i visualitzar l’associacionisme juvenil.

Facilitar l'organització d'esdeveniments a la via pública3

A l’hora d’organitzar esdeveniments a la via pública les entitats juvenils dinamitzen els barris i 
ofereixen una oferta d’oci alternatiu i autogestionada d’un alt valor comunitari. Sovint, però, es 
troben amb dificultats per part dels districtes per dur-los a terme: no es proveeixen tots els ma- 
terials requerits, es retallen els horaris de finalització, s’ofereixen localitzacions diferents de les 
sol·licitades o inclús no s’acaben concedint els permisos. 

Reformular els espais de participació de districte5

Existeix un desconeixement generalitzat per part de les entitats juvenils dels espais i canals de 
participació existents que es promouen des dels districtes. A més, acostumen a ser espais ges-
tionats 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 
demana 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 treballant perquè siguin 
espais que s’adaptin a la seva realitat juvenil i associativa, on les joves se sentin còmodes 
i es reconegui la seva veu. 

Aquesta demanda s’emmarca:
 
    Pla d’Adolescència i Joventut 2017-2021: Fomentar espais d’interlocució i diàleg que donin veu al col·lectiu 
jove;   Fomentar la participació política dels i les joves associats/des i no associats/des.
    Mesura de govern per garantir i millorar la incidència de l'associacionisme educatiu de base comunitària a la 
ciutat. Potenciar espais de representació, coordinació i treball conjunts amb l'Ajuntament de Barcelona. 
    Pla d’Actuacions #BCNJove 2022-2026 (esborrany): Diagnosi participativa sobre els canals municipals de 
participació amb una mirada jove, per aplicar les modificacions adients posteriorment. Espai participatiu digital 
jove (espai específic per joves al Decidim). Participació dels joves en el Pressupost municipal (Pressupostos 
participatius per a joves).



A les reunions que es realitzen entre les regidories dels diferents districtes17

i les entitats juvenils d’aquests, es van prendre un total de 41 acords al 2021.
A continuació es comparteix en quin estat es troben segons àmbit temàtic: 

No s’han realitzat accions S’ha començat a treballar S’ha complert el compromís Acord no avaluable

Quins compromisos es van fer des de les regidories durant
el 2021 i en quin estat es troben a l'acabar el 2022?

17 Les reunions amb regidoria de Sant Martí i Nou Barris no estan incloses, ja que no es van dur a terme el 2021.
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Les 11 condicions per un espai digne (2022)
Disposar d’un espai amb unes condicions 
dignes és fonamental pels esplais i agrupa-
ments per tal de poder desenvolupar el seu 
projecte educatiu. No tenir-lo dificulta fortament 
la seva capacitat de planificació i implementació 
del projecte. És per això que des del Grup de 
Treball d’Associacionisme Educatiu s’ha trebal-
lat per consensuar entre federacions, un marc 
de condicions dignes dels espais per a reivin-
dicar-lo, i sobre el qual treballar i dialogar amb 
l’Administració.

RECURSOS D'INTERÈS

Pla d'adolescència i joventut 2017-2021
Constitueix l’instrument d’actuació de l’Ajunta-
ment de Barcelona per tal de garantir els drets 
de les persones joves. És el document que 
regeix les polítiques de joventut i les línies 
d’actuació de l’Ajuntament des del 2017 fins al 
2021. Recull la calendarització de les mesures, 
les principals accions, els projectes, els refe-
rents de les mesures i el sistema d’avaluació 
d’aquestes. 

Pla d'equipaments i serveis juvenils
de Barcelona 2018-2028
És el document que, per una banda, fa una di-
agnosi de la realitat actual dels i les joves de la 
ciutat de Barcelona, i per altra banda, traça cinc 
línies d’actuació en relació als equipaments i als 
serveis juvenils de la ciutat, que serveix com a 
full de ruta al llarg de la dècada que comprèn 
des del 2018 fins al 2028. Les cinc línies d’actu-
ació són: Conceptualitzar i definir el model 
d’equipament municipal juvenil (Espai Jove); 
Definir els serveis juvenils. Models de serveis i 
noves funcionalitats; Crear i impulsar la xarxa 
d’espais i serveis joves (Xarxa Jove); Recònei-
xer i donar suport a iniciatives i projectes au-
togestionats juvenils (Els Casals De Joves); 
Planificar estratègicament i territorialment les 
actuacions que cal fer en el període 2018-2028.

Mesura de govern per garantir i millorar la 
incidència de l'associacionisme educatiu de 
base comunitària a la ciutat (2018)
És el document elaborat per l'Ajuntament de 
Barcelona juntament amb les Federacions d’as-
sociacionisme educatiu i el Consell de Joventut 
de Barcelona que vol posar en valor l’associa-
cionisme educatiu de base comunitària. Recull 
33 accions dirigides a, per una banda, incidir 
en l’acció educativa de la ciutat (promovent el 
dret al lleure, els drets dels infants i la gestió de 
la diversitat), per altra banda, establir i reforçar 
aliances (potenciant el reconeixement de l’asso-
ciacionisme educatiu i l’incidència pública); i, fi-
nalment millorar el dia a dia de les associacions 
(facilitant recursos materials i formatius, locals 
amb espais adequats i adaptats i finançament 
que garanteixi la viabilitat dels projectes).

Programa d’actuació municipal 2020-23
És el document de compromís on queda plas-
mat el full de ruta del govern municipal, s’estruc-
tura en 6 eixos principals (Economia; Inclusió 
social; Transició Ecològica, Educació, Cultura, 
Ciència i Esport; Fem una ciutat més amable i 
segura des dels barris i amb visió metropolitana, 
digitalització de l’administració). També inclou 
un apartat amb les actuacions estratègiques per 
barris. Es va elaborar en el context de descon-
finament davant l’emergència provocada per la 
covid-19.



Ciutat Vella
AE Ermessenda del Casc Antic, AEiG Sant Antoni 
Abat, Agrupament Esplai Santa Maria del Pi, Casal 
de Joves Autogestionat de Ciutat Vella, Estudiants 
Catalans d’Origen Pakistanès, Ex-menas, Joves del 
Centre, i Oyayi Associació Juvenil.

Eixample
AE Aldaia, AE Antoni Gaudí, AE Scout Rabindranath 
Tagore, AEiG Anselm Albareda, AEiG Itaca, AEiG 
Mare de Déu de Núria, AEiG Pau Claris, AEiG Sant 
Ferran, Arran Esquerra Eixample, Assemblea de 
Joves de Sant Antoni, Associació Juvenil Esplai Sant 
Miquel, Casal de Joves La Dreixa, Casal de Joves 
Xiroc, Casal Popular Lina Òdena, Colla Castellera 
de l'Esquerra de l'Eixample - Esquerdats, Esplai 
Boix, Esplai Grup de Gent, Esplai Sant Isidor, Es-
plai Totikap, Esplai Trencalòs, Esplai Xiroc, Grup 
Colònies Campaments Casp, JERC Eixample, 
Joves del Poblet, i Plataforma Esquerra Eixample 
(PEEIX).

Sants-Montjuïc
AE Joan Maragall, AE Skues, AEiG Baden Powell, 
AEiG Montserrat Xavier, Comissió Jove Poble Sec, 
Esplai Espurna, Esplai Guinomai Ensems, Esplai 
La Lluna, Esplai Sant Medir, Esplai Spai-T, Esplai 
Tr3smon, Esplai Turons, Joves Units del Poble Sec, i 
SANT4EVER.

Les Corts
AE El Pi de les Corts, AEiG Estrella del Mar, Arran 
les Corts, Cortsenques Dissidents, Diables de les 
Corts, Els Bocs de Can Rosés, Esplai Natzaret, Es-
plai Olivera Rodona, Jovent Republicà de les Corts, 
La Repúbli-k de l'Avern, i Plataforma Infantil i Juvenil 
de les Corts.

Sarrià-Cassoles
AE Wé-Ziza, AEiG Mare de Déu de Montserrat, 
AEiG Montserrat Roig, AEiG Sant Ignasi, AEiG 
Santa Maria - Santa Agnès, Arran Cassoles, Casal 
Popular La Tecla, Castellers de Sarrià, Esplai Foc 
Nou, Esplai Movi de Sarrià, Plataforma d’Entitats 
Juvenils de Sarrià-Cassoles, Sindicat d'Habitatge de 
Cassoles, i Sound Gervasi.

Gràcia
AE Jaume I del Coll, AE Pere Rosselló, AE Ramon 
Llull, AE Roland Philipps, Assemblea de Joves de 
Vallcarca, Associació Joves de la Gràcia Gitana, 
Casal Popular Tres Lliris, Centre d’Esplai Josepets, 
Comissió de Joves del Coll, Esplai Espurna de 
Gràcia, Esplai Matinada - Pòrtics, Grup de Joves 
Estrella del Nord, i Plataforma d'Entitats Juvenils de 
Gràcia.

Horta-Guinardó
AE El Roure, AE Francesc Xavier, AE Mafeking, 
AEiG El Carmel, AEiG Perot Guinarda, Associació 
EINA, Associació Juvenil Boca Ràdio, Consell de la 
Joventut d'Horta-Guinardó - CJD7, Esplai Isard - Flor 
de Neu, Esplai La Gralla, Esplai Sant Cebrià, Es-
plai Torxa, Esplai Xangó, Grupo Scout Makarenko, i 
Vaquetes del Guinardó.

Nou Barris
AEiG La Prosperitat, AEiG Santa Eulàlia, Agrupa-
ment Scout Creu del Sud, Casal de Joves Guineue-
ta, Casal de Joves Zona Nord, Centre d'Esplai 
Druida, i Centre d'Esplai Guineueta.

Sant Andreu
AE Azimut, AE Jaume I,  AEiG Flor de Neu, AEiG 
Gregal, AEiG Sant Pius Xè, Assemblea de Joves La 
Kampana, Associació Juvenil Maletas Viejas, Asso-
ciació Juvenil Vaya Tela Trinitat, Esplai La Sagrera, 
Esplai La Tortuga, i La Sagrera Alternativa.

Sant Martí
AE L'Avenc, AE Rakxa, AEiG El Cau del Besòs, 
AEiG K-2, AEiG Rudyard Kipling, Assemblea de 
Joves Verneda 73, Esplai Kasperle, Esplai Movi 
Poblenou, Esplai Perifèrik, Esplai Riu, Esplai Sant 
Paulí de Nola, Esplai SCV el Clot, i Lluna del Clot.
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