


introducció

Els informes de l’Estat de l’Associacionisme 
Juvenil del CRAJ i del CJB són una eina 
de treball, politització i visibilitat de les cir-
cumstàncies, demandes i necessitats de 
l’associacionisme juvenil de base comu-
nitària a la ciutat de Barcelona.

Entenem associacions juvenils de base 
comunitària com a joves que s’organitzen 
voluntàriament amb una finalitat d’implicació 
col·lectiva a l’entorn i de transformació dels 
barris. Col·lectius sempre liderats i gestion-
ats per persones joves.

Per nosaltres és important assegurar que 
l’associacionisme juvenil de base comu-
nitària pugui desenvolupar els seus
projectes en tant que motors de cohesió 
social i implicació comunitària en el seu 
entorn més proper i garantir el dinamisme, 
continuitat i creació de teixit associatiu al 
territori.

Aquests informes es duen a terme amb la 
col·laboració d’aquells col·lectius que,
complint els criteris anteriors, es disposen a 
participar dels espais de trobada que ofereix-
en el CRAJ i el CJB. En aquests espais, els 
col·lectius poden exposar com perceben
l’estat de l’associacionisme juvenil al territori 
en relació amb 3 eixos; espais dignes,
espai públic i comunitat.

Hem escollit aquests eixos després de de-
tectar necessitats comunes de l’associa-
cionisme juvenil de base comunitària a tota 
la ciutat de Barcelona que necessiten ser 
abordades seguint la idiosincràsia de cada 
barri i districte.

...
...

Espai públic

Comunitat

Els 3 eixos:

Espais dignes

COM ESTAN LES JOVES DEL DISTRICTE

COM PARTICIPEN LES JOVES DEL DISTRICTE?

Demografia

de la població 
del districte 
són joves de 
15 a 29 anys.

Estudis
universitaris 3

Estudis
postobligatoris 3

33% d’alumnat d’ESO i el
42,2% d’alumnat de Batxillerat
estudia en centres públics.
Al conjunt de Barcelona són
el 36,7% i el 36,4%
respectivament. 4

1 Dades padró municipal, gener 2021
2 Dades padró municipal, gener 2021
3 Dades padró municipal, gener 2021

4 Consorci d’Educació, Memòria 2018-19, són les dades més actualitzades.
5 Dades OMD, Departament d’Estadística i Difusió de Dades, a partir de l’explotació de la MCVL, 2018
6 Generalitat de Catalunya, Secretaria de l’Agenda Urbana i Territori, 2n trimestre 2021
7 Atlas de distribución de renta de los hogares. Instituto Nacional de Estadística, 2018

Al conjunt de la ciutat 913,7€. 6 És un 7,07% superior que la mitjana de
 Barcelona. 7

de joves de 15 a 29 anys tenen
nacionalitat estrangera. 2

Salari mitjà joves de 16 a 24 anys. 5

Salari mitjà joves de 25 a 29 anys. 5 preu registrat mitjà
dels habitatges de
lloguer

15,44%

9.365,8€ 768€

18.948€

29,8%
66,7%

*

*

*

*

27,37%

Treball Habitatge i emancipació

Interculturalitat i arrelament Educació

Renda mitja del territori

17.659€ renda familiar
disponible anual
per càpita

Al districte d’Horta-Guinardó hi ha un total de 52 entitats juvenils, de les quals 38 són associacions juvenils autogestionades i de 
base comunitària. En el següent gràfic es mostren les tipologies d’aquestes 38 associacions juvenils, ja que és amb les que es busca 
treballar des de l’Àrea de Territori:

Ha participat d’aquest informe el Consell de Joventut d’Horta-Guinardó, plataforma que aglutina 25 entitats juvenils del districte :  
AE  Can Baró, AEIG Perot Guinarda, AEiG Salvador Espriu, AE  Mafeking, AE  Sant Francesc Xavier, Agrupament Scout Mas Guinardó – 31, Associació d’Alumnes del 
Ferran Tallada, Associació de Joves de Collserola (AJOC), Associació Joves Taixonera, Boca Ràdio – Associació Juvenil d’Amics de la Ràdio d’Horta-Guinardó, Centre 

d’Esplai Peque-Festa, Club Star Trek Sector 001 Barcelona, Diables d’Horta, Esplai Isard Flor de Neu, Esplai Torxa, Esplai Trencaclosques, Esplai Xangó, FOC, Grup Scout 
Makarenko, Joventut d’Esquerra Republicana d’Horta-Guinardó, Joventut Nacionalista de Catalunya, Joventut Socialista de Catalunya, Joves d’Esquerra Verda d’Horta-Gui-

nardó, Queixal d’en Xöves, Casal de Joves d’Horta i Reducte Hortenc. 

18,4% Culturals (7)

50% Educatives (19)

7,9% Casals i Ateneus (3)

15,8% Col·lectius d’incidència social i política (6)

5,3% Organitzacions polítiques (2)

2,6% Plataformes territorials (1)



COM ESTAN LES ORGANITZACIONS JUVENILS DEL DISTRICTE?

...
...

Espai digne

Temàtica Indicadors

Llegenda

Gestió de l’espai en relació amb el
desenvolupament del projecte

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 requerit 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 requerit 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

Obtenció de materials per esdeveniments 
extraordinaris a la via pública

Horaris dels esdeveniments extraordinaris 
a la via pública

 

Localització dels esdeveniments
extraordinaris a la via pública

Relació amb el veïnat

Relació amb altres entitats del territori i 
espais comunitaris

Participació de l’entitat en espais 
promoguts des de districte

Tramitació de permisos per
esdeveniments extraordinàries a la via 

pública conforme la normativa

Ús de l’espai públic en activitats ordinàries

Condicions de l’espai

Estabilitat/continuïtat de l’espai

Espai públic

Comunitat
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L’indicador es manté respecte 2021

L’indicador nou o modificat respecte 2021
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QUÈ DEMANEN LES ORGANITZACIONS JUVENILS?

L’espai Can Crehuet va ser cedit a la coordinadora d’entitats d’Horta i al CJD7 el 2019. A finals 
de 2021 va acabar aquesta cessió i es va engegar el procés de renovació d’aquesta. Aquest 
procés s’ha estat allargant i, a hores d’ara, encara no s’ha formalitzat aquesta cessió, fet que 
impossibilita començar a engegar un projecte obert al barri. Per altra banda, l’espai disposa d’un 
pati i tres pisos dels quals només es pot utilitzar un d’ells, al qual també li calen algunes repara-
cions. 

Les entitats del barri demanen la formalització de la cessió, l’adequació del pati i la planta 
baixa, i la reforma de les dues plantes de dalt.

Aquesta demanda s’emmarca: 

• Pla d’Adolescència i Joventut 2017-2021: Dotar d’espais de qualitat les entitats. 
• Pla d’Equipaments i Serveis Juvenils de Barcelona 2018-2028: Reconèixer i donar suport a iniciatives i projectes 

autogestionats juvenils.

Renovar el conveni de gestió de la planta baixa de Can Crehuet i estudiar 
la rehabilitació de les dues plantes superiors

Una gran quantitat de caus i esplais d’Horta-Guinardó es troben sense local ni espai on 
poder dur a terme la seva activitat, o els espais que tenen no compleixen les condicions 
necessàries per poder desenvolupar correctament els seus projectes. La situació dels locals 
ha empitjorat durant aquest darrer any, ja que alguns caus que disposaven d’espais propis 
per fer la seva activitat els han perdut i d’altres estan a punt de fer-ho. D’altra banda, la deman-
da històrica de rehabilitació i cessió d’espais com La Bòbila, Can Crehuet o el Bloc 17 segueix-
en vigents i cada vegada són més necessàries. 

Aquesta situació es dona especialment en els barris més perifèrics del districte com ara el Car-
mel, la Teixonera o Can Baró. En aquest sentit, es demana especialment la rehabilitació de 
l’Espai la Bòbila de la Teixonera, demanda de fa més de 6 anys, i de la planta superior de 
l’Espai Can Crehuet d’Horta i del Bloc 17 d’Horta.

Aquesta demanda s’emmarca: 

• Pla d’Adolescència i Joventut 2017-2021: Dotar d’espais de qualitat les entitats. 
• Pla d’Equipaments i Serveis Juvenils de Barcelona 2018-2028: Línia 8- Reconèixer i donar suport a iniciatives i 

projectes autogestionats juvenils.
• 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.

Habilitar i cedir els equipaments municipals del territori per tal que donin res-
posta a les necessitats de l’associacionisme juvenil

1.

2.

QUÈ DEMANEN LES ORGANITZACIONS JUVENILS?

Durant aquest any moltes entitats d’arreu del districte s’han trobat amb problemes a l’hora de 
demanar permisos per dur a terme activitats a l’espai públic. En molts casos s’han retallat 
hores i infraestructures o bé, denegat permisos. En un moment de reactivació i de necessitat 
de relleu i d’entrada de recursos econòmics per part d’unes entitats que es recuperen després 
de la pandèmia, o per part d’aquelles que intenten néixer a la perifèria del districte, els actes en 
espais públics són crucials per aquest fi.

Per aquest motiu, caldria replantejar els criteris d’acceptació de permisos tenint en compte les 
necessitats concretes de les entitats del territori ara mateix.

Aquesta demanda s’emmarca: 

PAD+ 2020-2023: Caus i esplais: regular l’ús de l’espai a la via pública. Incrementar la participació veïnal en el 
disseny i la gestió de l’espai públic
Pla d’Adolescència i Joventut 2017-2021: Facilitar i legitimar l’ús de l’espai públic per part dels i les joves. 
Mesura de govern per garantir i millorar la incidència de l’associacionisme educatiu de base comunitària a la ciutat: 
Facilitar la presència i l’ús de l’espai públic a l’associacionisme educatiu.

Facilitar permisos d’actes a la via pública3.

Des del CJD7 es considera necessari treballar per tal que la interlocució amb l’estructura 
tècnica i política de Districte sigui més fluida i clara a l’hora de fer un seguiment dels project-
es o d’abordar aquelles problemàtiques amb què s’han trobat i que afecten el correcte funciona-
ment de l’organització.
Durant el darrer curs, s’han trobat repetidament amb què els ha faltat informació o no se’ls ha 
informat amb temps de marge suficient sobre temes que afectaven les entitats del CJD7 o 
la mateixa estructura i serveis del CJD7. Demanen més anticipació i proactivitat per part de Dis-
tricte a l’hora de comunicar-se, encarar totes aquelles temàtiques que els afecten com a entitat i 
mantenir una comunicació més fluida a l’hora de treballar-los conjuntament

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.

Millorar la comunicació amb districte4.

https://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/sites/default/files/arxius-documents/pla_adolescencia_joventut_2017-2021.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/sites/default/files/arxius-documents/pla-equipaments-i-serveis-juvenils-2018-2028.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/sites/default/files/arxius-documents/pla_adolescencia_joventut_2017-2021.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/sites/default/files/arxius-documents/pla-equipaments-i-serveis-juvenils-2018-2028.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/sites/default/files/arxius-documents/mesuragovern-associacionisme-educatiu-comunitari-joves.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/sites/default/files/arxius-documents/mesuragovern-associacionisme-educatiu-comunitari-joves.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/horta-guinardo/sites/default/files/documents/pad_2020-2023_horta-guinardo.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/sites/default/files/arxius-documents/pla_adolescencia_joventut_2017-2021.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/sites/default/files/arxius-documents/mesuragovern-associacionisme-educatiu-comunitari-joves.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/sites/default/files/arxius-documents/pla_adolescencia_joventut_2017-2021.pdf


QUÈ DEMANava l’associacionisme juvenil el 2021?

QUINS COMPROMISOS VA ADQUIRIR REGIDORIA I EN QUIN 
ESTAT ES TROBEN?

1.

2.

Renovar el conveni de gestió de la planta baixa de Can Crehuet i estudiar la rehabilitació 
de les dues plantes superiors.

Facilitar l’organització de correfocs a l’espai públic.3.

Habilitar els equipaments municipals del territori per tal que donin resposta a les neces-
sitats de l’associacionisme juvenil.

No s'han realitzat accions

S'ha començat a treballar

S'ha complert el compromís

Indagar en la possibilitat que l’Esplai Isard s’allotgi a l’Ateneu d’Horta

Buscar una solució des de districte a la falta de finançament per a la remodelació del local de l’AE 
Francesc Xavier.

Incorporar el jardí al conveni de renovació Can Crehuet

Abordar cas per cas les problemàtiques d’espais en què es troben els esplais i agrupaments del 
districte: Pablo Ramos ho treballa a través del CJD7, amb qui convoquen la Taula d’Educatives

Contactar amb regidor de joventut per fer pressió conjuntament perquè es tornin a activar la sub-
venció d’arranjaments de locals d’entitats

Indagar si es pot incloure la millora de la xarxa internet en el procés de rehabilitació del CC Casa 
Groga

QUINA ÉS L’APOSTA DEL CJB?

1

*

3

5

7

2

4

6

8

Donar suport a l’associacionisme juvenil per fer front a l’impacte produït per la covid-19.  La covid-19 i les con-
següents restriccions han tingut fortes conseqüències en l’associacionisme juvenil, el qual s’ha trobat amb la impossibilitat 
de dur a terme els seus projectes i amb la debilitació de la seva base social.  Des del CJB revindiquem que cal reconèixer i 
posar en valor la tasca comunitària que desenvolupen les entitats en els seus barris amb mesures tangibles des de l’Adminis-
tració que facilitin i enforteixin la seva tasca.  

Enfortir el teixit associatiu dels barris, posant al centre a les persones que l’habiten i construint una ciutat des de la comu-
nitat. Per això, són primordials polítiques que no desplacin dels barris a l’associacionisme juvenil, ja que la pressió turística 
i immobiliària i els processos de gentrificació generen dificultats en l’ús d’espai públic per part de les persones joves i les 
organitzacions juvenils. 

Reconèixer i donar suport a iniciatives i projectes juvenils autogestionats amb una identitat i autonomia pròpies que 
inclouen una forta dimensió educativa i comunitària. Per tant, considerem que districte té la responsabilitat d’implicar a les 
persones joves en els processos de gestió d’equipaments juvenils si vol assolir una participació alta en la implicació de per-
sones joves en processos que repercuteixen directament en l’entorn. 

 Reformular els processos participatius i els espais de participació tenint en compte la participació juvenil: repensar 
els espais de participació municipals i de districtes per tal d’engrescar a les organitzacions juvenils a participar i a entendre 
aquests processos com a útils, efectius, transparents i que responen  a les voluntats i necessitats de l’associacionisme.

 Oferir espais on l’associacionisme pugui desenvolupar les seves activitats en condicions adequades, organitzar-se 
autònomament i, si existeix necessitat i demanda, poder optar-ne a la gestió completa.

Facilitar el desenvolupament d’activitats extraordinàries amb vocació pública a l’espai públic: proporcionar recursos, acom-
panyament en la gestió dels permisos, promoure localitzacions cèntriques i horaris que responguin a les necessitats de les 
organitzacions respectant les necessitats del veïnat.

Treballar els efectes de la intergeneracionalitat en les relacions entre l’associacionisme juvenil i districte, ja que sovint es
reprodueixen lògiques adultcentristes en aquestes pràctiques. Per això, creiem important generar espais de formació i presa 
de consciència sobre l’adultcentrisme per tal de transformar les relacions intergeneracionals cap a relacions més horitzontals 
i igualitàries. Orientar les polítiques públiques de joventut a tota la franja d’aquesta, entenent que els interessos i necessitats 
varien al llarg de la franja i fent especial èmfasi en les persones joves de 25 a 30 anys, sovint poc prioritzades.

Garantir l’emancipació de les persones joves als seus barris. És primordial poder garantir que les joves dels barris puguin 
permetre’s emancipar-se al propi barri. El desplaçament de les joves a altres barris també té un efecte directe en les dificul-
tats de consolidació de l’associacionisme juvenil i no juvenil.

Orientar les polítiques públiques de joventut a tota la franja d’aquesta, entenent que els interessos i necessitats varien al llarg 
de la franja i fent especial èmfasi en les persones joves de 25 a 30 anys, sovint poc prioritzades.

Al CJB, i en concret a l’àmbit de Territori, treballem en la detecció de les necessitats de l’associacionisme juvenil de cada districte 
de la ciutat. Aquest apropament a cada barri i districte, ens ha permès elaborar unes demandes que es fan comunes a nivell de 
ciutat que plasmem a continuació:

Elaborat pel Consell de Joventut de Barcelona (CJB) i el Centre de Recursos per Associacions Juvenils (CRAJ), conjuntament el 
Consell de Joventut d’Horta-Guinardó. 



MAPA DELS DISTRICTES DE BARCELONA
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