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El programa de Foment de l'associacionisme engloba, any rere any totes les accions que el CJB
desenvolupa en diferents matèries per al foment de l'associacionisme juvenil a la ciutat. Com
cada any, el CJB ha seguit treballant per fomentar la participació i l'associacionisme juvenil
entenent que associar-se i participar és una de les principals eines de transformació que és a
les mans de la població juvenil per incidir en l'entorn. D'aquesta manera, pel 2021 el CJB
afronta el repte de continuar promovent les polítiques públiques juvenils i el foment de
l’associacionisme en el context derivat de la covid-19. El 2021, a més, és l’any de tancament
del Pla d’Adolescència i Joventut i la implementació del Pla de Xoc i les propostes recollides en
el marc de La Joventut No S’atura. D’altra banda, des del CJB també s’implementa la nova
metodologia de treball de l’àmbit de Territori compartida entre el CJB i el CRAJ. Pel que fa a
l’àmbit cultural, el CJB seguirà promovent i organitzant esdeveniments d’oci alternatiu com el
Fontana By Night (en versió virtual).

1.A. Objectius
Objectius generals del programa
Donar suport a les joves associades i a les plataformes territorials existents i promoure la
participació territorial com a eina de transformació de proximitat.
Recollir les demandes i propostes del moviment associatiu juvenil de la ciutat i apropar-les a
les administracions.
Acompanyar a les entitats juvenils en el procés de gestió ciutadana i oferir recursos en
matèria econòmica, laboral i jurídica.
Fer seguiment i avaluació de les polítiques públiques executades des de l'Ajuntament de
Barcelona, en especial de l'execució del Pla d'Adolescència i Joventut 2017-2021.
Apoderar comunicativament el Moviment Associatiu Juvenil potenciant la comunicació
interna i externa del CJB amb l'objectiu de fomentar la participació de les entitats membres i
donar a conèixer les activitats i posicionaments del Consell de la Joventut de Barcelona i del
Moviment Associatiu Juvenil de la Ciutat.
Ser un punt de trobada neutre per a les entitats juvenils d’Oci Alternatiu i Cultura Dispersa
per incentivar les col·laboracions i el treball en xarxa.
Oferir una alternativa d’Oci Nocturn diferent del model hegemònic de festa per als i les
joves de Barcelona.
Fomentar el creixement de l’àmbit associatiu d’Oci Alternatiu entre els assistents al Manga
Barcelona i realitzar xarxa entre les entitats juvenils participants
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1.B. Descripció de les accions
1.1 Creació i manteniment d'una base de dades per recopilar l'estat de les
entitats i plataformes territorials de la ciutat de Barcelona
Justificació de l’acció
Aquesta projecte tracta sobre l’elaboració i manteniment d’una base de dades de l’estat de
l’associacionisme juvenil de Barcelona amb el que es treballa des del CJB. Consisteix en una
eina interna que recopila les dades de les entitats, col·lectius i plataformes territorials amb
els que es treballa organitzades per districte. L’objectiu és tenir enregistrades totes les
informacions rellevants a l'hora de fer seguiment per una banda dels processos de les
entitats, les plataformes i de les iniciatives territorials que neixen. Per altra banda, per fer
seguiment de les reunions amb regidories que es duen a terme amb les entitats, així com
dels acords que es prenen. D'aquesta manera, el CJB pot adequar millor les seves accions i
donar una resposta més acurada de les demandes i reivindicacions de les entitats i
plataformes territorials.
Objectius generals
Donar suport a les joves associades i a les plataformes territorials existents
Promoure la participació territorial com a eina de transformació de proximitat.
Objectius específics
Mantenir les informacions de l'estat de les entitats, col·lectius i plataformes territorials
actualitzades per fer un millor seguiment i donar un suport més concret des del CJB.
Implementació de l’acció
La base de dades s’anirà actualitzant a mesura que es vagi treballant amb les entitats,
col·lectius i plataformes. La manera d’organitzar la feina l’àmbit de Territori és treballar un
districte per mes, de forma que cada mes es prioritza aprofundir i actualitzar la base de
dades del districte en qüestió.
Així doncs, un cop s’inicia la feina a cada districte també es calendaritzen i s’organitzen
processos concrets en funció de les demandes de les entitats, col·lectius o plataformes
territorials que es van actualitzant a la base de dades. Després, també s’actualitza la base de
dades a través d’altres canals com necessitats detectades per la figura d’acompanyaments
del CRAJ que les vehicula a l’àmbit de Territori del CJB o demandes que arriben directament
des de les entitats, col·lectius o plataformes territorials que recorren al CJB.
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Persones i entitats destinatàries
Les principals destinatàries són les entitats, col·lectius i plataformes juvenils de la ciutat, ja
que la base de dades permet que el CJB pugui fer un millor acompanyament a les seves
demandes i reivindicacions.
Mapa relacional i agents que hi intervenen
Entitats, col·lectius i plataformes territorials juvenils
Relació amb altres accions del programa
Aquesta línia té relació amb el Programa 2.
Previsió de calendari
Aquesta acció es durà a terme durant tot el 2021.
Estratègia comunicativa
Es tracta d'una línia de caràcter intern, així que no es requereix una estratègia comunicativa.
Indicadors de l’acció
Nombre d'entitats, col·lectius i plataformes contemplades a la BBDD.
Tenir actualitzades les informacions de les entitats, col·lectius i plataformes territorials
juvenils.
Tenir recollida tota la informació de les reunions pre regidoria i amb regidoria de cada
districte
Fonts de verificació
Base de dades de les entitats, col·lectius i plataformes territorials juvenils
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1.2 Seguiment de les polítiques juvenils de districte i acompanyament de les
entitats i plataformes en la interlocució amb les respectives regidories de
districte
Justificació de l’acció
El CJB es reuneix un cop l'any amb les regidories de cada districte de la ciutat per tal de fer
un balanç de les diferents polítiques en relació amb l’associacionisme juvenil que es duen a
terme en el territori. Per tal d’executar aquesta tasca, el CJB contacta amb les entitats,
col·lectius i plataformes territorials pertinents al districte en qüestió per conèixer en quin
estat es troben. Conjuntament, el CJB i l’associacionisme juvenil, participen de les reunions
amb regidoria per tal de fer un primer balanç conjunt. En aquestes reunions, per una banda
l’associacionisme juvenil presenta el seu estat i quines són les seves demandes i
reivindicacions en clau juvenil. Per altra banda, el CJB emmarca aquestes necessitats amb el
Pla d'Actuació de Districte, el Pla d'Adolescència i Joventut, el Pla d’equipaments i serveis
juvenils i la Mesura de Govern per garantir i millorar la incidència de l’associacionisme
educatiu de base comunitària.
L’objectiu d'aquestes reunions és extreure acords entre les diferents entitats, col·lectius i
plataformes i la Regidoria per tal que esdevinguin processos a treballar, ja tinguin a veure
únicament amb alguna d'aquestes entitats o bé a nivell de comunitat del Districte. El rol del
CJB en aquesta línia ha de ser de facilitador del procés, tot fent un seguiment de com es
desenvolupen els diferents acords i processos.
Objectius generals
Donar suport a les plataformes territorials existents
Promoure la participació territorial com a eina de transformació de proximitat.
Objectius específics
· Conèixer l'estat de desenvolupament de les polítiques territorials que afecten la joventut i
a les entitats, col·lectius i/o plataformes territorials de la cada districte.
· Facilitar un espai on les entitats, col·lectius i plataformes juvenils puguin fer arribar les
seves demandes i reivindicacions a la regidoria del seu districte.
· Realitzar un seguiment dels acords presos entre les entitats, col·lectius i les plataformes
territorials amb la regidoria del seu districte.
Implementació de l’acció
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La implementació d'aquesta acció s'inicia amb l'anàlisi de les diferents mesures juvenils que
formen part del Pla d'Actuació del Districte, tot i que també es tenen en compte altres plans
de l'Ajuntament que afecten la joventut.
L’àmbit de Territori s’organitza prioritzant cada mes el treball en un districte de la ciutat
diferent. A partir d'aquí, el CJB contacta a les entitats i plataformes territorials del districte
pertinent per tal de fer un balanç conjunt de les mesures juvenils i aglutinar les diferents
demandes i reivindicacions que aquestes tenen. S’organitzen les demandes en uns informes
que són l’eina de treball per vehicular les i necessitats de les entitats a la seva regidoria. Es
duu a terme la reunió amb Regidoria i, a partir d'aquí, la funció del CJB és fer un seguiment
de com es desenvolupen aquells acords que s'han establert. Per una banda, la figura
d’acompanyaments del CRAJ fa un seguiment directe amb les associacions juvenils. Per altra
banda, la figura de territori del CJB fa un seguiment del circuit que segueixen les demandes
de les associacions a nivell administratiu o les canalitza en altres espais d'interrelació amb
altres entitats del barri/entorn involucrades en la demanda.
Persones i entitats destinatàries
Les entitats destinatàries són aquelles entitats, col·lectius o plataformes territorials que
acompanyen el CJB a les reunions amb la regidoria del seu districte i que poden utilitzar
aquest espai per fer arribar les seves demandes i reivindicacions.
Mapa relacional i agents que hi intervenen
- Regidories de cada districte
- Entitats i plataformes territorials
Relació amb altres accions del programa
Aquesta línia té relació amb el Programa 2.
Previsió de calendari
Durant tot el 2021.
Estratègia comunicativa
La comunicació que es realitza és, per una banda de caràcter intern quan es tracta de
treballar amb l’associacionisme juvenil. Per altra, la comunicació de les demandes de
l’associacionisme segueix dues vies; una interna amb districte per exposar l’estat de
l’associacionisme juvenil del seu districte i una de pública on es publiquen els informes per
tal de visibilitzar i sensibilitzar les tasques i necessitats de l’associacionisme juvenil.
Indicadors de l’acció
Nombre d'entitats, col·lectius i/o plataformes que han estat contactades per participar de
les reunions amb la regidoria del seu districte
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Nombre d'entitats, col·lectius i/o plataformes que han acompanyat al CJB a les reunions de
regidoria del seu districte
Nombre de reunions entre el CJB i les entitats, col·lectius i/o plataformes territorials
realitzades per tal de preparar les reunions amb les regidories de districte
Nombre d'acords presos entre les entitats, col·lectius i/o plataformes que han requerit de
seguiment per part del CJB
Nombre d’Informes publicats
Impacte en els mitjans de comunicació en relació amb la interlocució de l’associacionisme
juvenil i les respectives regidories de districte
Grau de satisfacció general de les entitats i les plataformes territorials
Fonts de verificació
- Informes de l’estat i demandes de l’associacionisme juvenil de cada districte
- Actes de les reunions amb les regidories de cada districte
- Publicacions de mitjans de comunicació en relació amb la interlocució de l’associacionisme
juvenil i les respectives regidories de districte
- Correu electrònic

7

1.3 Seguiment del Pla d'Equipaments Juvenils de Barcelona (PEJB)
Justificació de l’acció
Entre l'any 2018 i el 2028, el CJB vol fer seguiment de l'execució de les mesures recollides en
el Pla d'Equipaments i Serveis Juvenils promogut per l'Ajuntament de Barcelona. Aquest Pla
recull les principals iniciatives en relació a la realització d'equipaments per a joves a la ciutat.
Així doncs, el CJB té per objectiu avaluar de manera continuada com es van resolent les
demandes i reivindicacions de les entitats en relació amb els equipaments i espais
associatius.
Objectius generals
Recollir les demandes i propostes del moviment associatiu juvenil de la ciutat i apropar-les a
les administracions.
Objectius específics
- Facilitar la interlocució de les entitats juvenils territorials amb l'Administració Local.
- Donar resposta a les necessitats territorials pel que fa als equipaments juvenils
Implementació de l’acció
Aquest seguiment es durà a terme des de l'equip tècnic del CJB. D'altra banda, des de
l’equip de Territori (integrat per la tècnica de Territori del CJB i la tècnica
d’acompanyaments del CRAJ) també es manté un contacte regular amb les iniciatives
territorials juvenils de la ciutat, així que també s'aprofitarà la coordinació entre el CRAJ i el
CJB que ja hi ha establerta per dotar d'informació a la base de dades.
Persones i entitats destinatàries
Són destinatàries d'aquesta acció totes les entitats del CJB en tant que són entitats juvenils i
potencials usuàries dels equipaments juvenils de la ciutat. De forma especial en són
destinatàries les plataformes territorials enteses com a entitats de segon nivell que
s'articulen al voltant d'una zona concreta de la ciutat i que aglutinen entitats juvenils. També
en són destinatàries entitats i campanyes de barri o de districte que, tot i no ser membres
del CJB, neixen per necessitats territorials específiques.
Totes les persones joves de Barcelona són beneficiàries d'aquesta línia de treball com a
usuàries individuals dels equipaments juvenils de la ciutat.
Mapa relacional i agents que hi intervenen
- Departament de Joventut de Barcelona
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- Entitats i plataformes territorials juvenils
Relació amb altres accions del programa
1.2. Seguiment de les polítiques juvenils de districte i acompanyament de les entitats i
plataformes en la interlocució amb les regidories de districte respectives
Previsió de calendari
Durant tot el 2021.
Indicadors de l’acció
Haver realitzat un informe anual sobre el seguiment del pla i altres plans (informe unitari de
l'estat territorial del moviment associatiu juvenil).
S'han facilitat les reivindicacions respecte el PEJB de les entitats i plataformes a
l'Ajuntament.
Fonts de verificació
- Document on es recullen les reivindicacions de les entitats i plataformes
- Actes del Grup de Treball de Territori
- Correu electrònic
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1.4 Avaluació i seguiment del Pla d'Adolescència i Joventut 2017-2021
Justificació de l’acció
El CJB és entitat impulsora del Pla d'Adolescència i Joventut (PAJ) 2017-2021 i com a tal
també té l'encàrrec de fer seguiment i avaluació del pla en els propers anys. El CJB ha
d’incorporar algunes de les mesures que contempla el pla i també és responsable de la
implementació i execució d'algunes d'aquestes accions. Per aquest motiu, el CJB es planteja
fer un seguiment actiu del desenvolupament del pla i fer seguiment a través de l'aplicatiu
online creat per l'Ajuntament de Barcelona. Aquest seguiment i avaluació comporta un
treball transversal i de coordinació entre els diversos grups de treball, del Secretariat i de
l'equip tècnic del CJB. D'altra banda, se seguirà fent revisió de mesures incloses al PAM en
relació amb l’àmbit de la joventut. És important destacar que el 2021 és l’any de tancament
del PAJ 2017-2021 així com de la implementació del Pla de Xoc en l’àmbit d’ocupació i la
relació de propostes La Joventut No S’atura. Per tant, el CJB seguirà fent seguiment i
avaluació de les diferents iniciatives.
Objectius generals
Fer seguiment i avaluació de les polítiques públiques executades des de l'Ajuntament de
Barcelona, en especial de l'execució del Pla d'Adolescència i Joventut 2017-2021.
Objectius específics
- Incorporar a tots els programes del CJB el seguiment i avaluació de les mesures del Pla
d'Adolescència i Joventut 2017-2021 en les que el CJB apareix com a agent referent.
Relacionar aquestes mesures amb línies d'actuació del CJB.
- Mantenir actualitzats els apartat d'avaluació de les mesures pròpies a l'aplicatiu online de
l'Ajuntament de Barcelona.
- Revisar els informes anuals que es presentaran des de l'Ajuntament de Barcelona i fer-ne
aportacions.
Implementació de l’acció
En aquest sentit, a nivell d'implementació el CJB es proposa les següents actuacions:
- Connectar les mesures del Pla amb les noves línies d'actuació pròpies del CJB pel 2021 per
tal de poder treballar en xarxa d'una manera més eficaç.
- Bolcatge i actualització de l'avaluació de les mesures del pla en les quals el CJB n'és
referent.

10

- Participar als espais necessaris per tal d’abordar com actualitzar les mesures recollides al
PAJ o a d’altres plans municipals i adaptar-les a les necessitats emergents en context de
covid-19.
- Analitzar l'Informe anual que l'Ajuntament s'ha compromès a fer cada any per fer
seguiment de la implementació del pla.
Persones i entitats destinatàries
- CJB
- Departament de Joventut
- Persones joves beneficiàries de les accions en que el CJB és referent.
Mapa relacional i agents que hi intervenen
-Departament de Joventut
-PRISMA
-Altres agents propis de les línies compartides amb el CJB (IMEB, Sindicals, Bcn FP...)
Relació amb altres accions del programa
Tots els programes del CJB.
Previsió de calendari
Durant tot el 2021.
Estratègia comunicativa
Es tracta d'una línia interna de seguiment que no preveu una estratègia comunicativa
pròpia.
Indicadors de l’acció
Informe de seguiment de la implementació de les mesures del PAM-PAJ (inclòs en l'informe
anual de l'estat territorial).
Un mínim de dues reunions realitzades durant el 2021 en què s’avaluï i es faci seguiment del
PAJ, el Pla de Xoc (PFOJQ) i les propostes recollides al document La Joventut No S’atura.
Fonts de verificació
- Documents de mesures per cada programa.
- Documents de conclusions sobre els Informes anuals.
- Contingut de les avaluacions a l'aplicació online.
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1.6 Suport a la gestió associativa
Justificació de l’acció
El CJB participa habitualment a la Plataforma de Gestió Ciutadana (PGC) de la ciutat de
Barcelona, un espai on es comparteixen reivindicacions comunes en relació als equipaments
i serveis de gestió cívica de la ciutat. El CJB considera la Plataforma com un espai útil, no
només per poder compartir necessitats i maneres de fer amb la resta d’entitats, sinó també
per poder posar en valor i dotar de discurs tot el que envolta la gestió cívica.
Arran de la participació en aquesta plataforma, s’ha valorat com a necessari donar suport a
les entitats juvenils de Barcelona que disposen de convenis de gestió ciutadana i per tant
que es responsabilitzen d'equipaments i serveis de la ciutat. En els darrers anys, el CJB ha
rebut diverses demandes sobretot en relació amb la gestió econòmica, laboral i de relació
amb l’Administració. Així doncs, l’objectiu ara és donar resposta a aquestes demandes i
oferir recursos per poder dur a terme la gestió ciutadana a Barcelona.
Objectius generals
Acompanyar a les entitats juvenils en el procés de gestió ciutadana i oferir recursos en
matèria econòmica, laboral i jurídica.
Objectius específics
- Treballar conjuntament amb el CRAJ per acompanyar les entitats en aquesta temàtica
- Definició d’estratègies conjuntes a nivell de gestió ciutadana.
Implementació de l’acció
Es duran a terme les diferents accions:
- Acompanyament del CJB en aquelles necessitats pròpies de cada entitat. Es planteja la
possibilitat, un cop fet el recull de poder assessorar i acompanyar aquestes entitats en
aquelles problemàtiques més compartides i també poder adreçar a altres serveis les
necessitats pròpies.
- Dotar de recursos a les entitats a través de totes aquelles iniciatives que sorgeixin de la
Plataforma de Gestió Ciutadana, tant com a altaveu i relació amb l’Ajuntament de Barcelona
com el Fons de Contingències que s’està treballant.
- Definició d'estratègies compartides i vehicular-les a través de la Plataforma de Gestió
Ciutadana.
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Persones i entitats destinatàries
Aquelles entitats juvenils que estiguin gestionant algun equipament o serveis de la ciutat a
través d’una gestió cívica, i aquelles que estiguin interessades en fer-ho.
Mapa relacional i agents que hi intervenen
-

Regidoria de Participació
Direcció d’Acció Comunitària
Plataforma de Gestió Ciutadana

Previsió de calendari
Durant el 2021
Estratègia comunicativa
Es tracta d'una línia interna de seguiment que no preveu una estratègia comunicativa
pròpia. Si s’escau recaurà en la persona de comunicació del CJB.
Indicadors de l’acció
Un mínim de 3 reunions anuals de PGC.
Un mínim de 2 reunions anuals de Fons de Contingències.
Fonts de verificació
Actes de les reunions
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1.7 Pla de comunicació del CJB
Justificació de l’acció
El Pla de Comunicació és una eina rellevant per poder comunicar de manera eficient i
aconseguir un major impacte comunicatiu, i per això és important fer un bon posicionament
estratègic que serveixi com a guia a l’hora de portar a terme tant la comunicació externa
com la interna del CJB. En aquest sentit, cal establir les accions concretes que es portaran a
terme durant l’any vigent, així com també recollir criteris d’avaluació que permetin valorar
l’impacte de les accions desenvolupades i proposar-ne de noves de cara a l’any següent.
Objectius generals
Apoderar comunicativament el Moviment Associatiu Juvenil potenciant la comunicació
interna i externa del CJB amb l'objectiu de fomentar la participació de les entitats membres
donant a conèixer les activitats i posicionaments del Consell de la Joventut de Barcelona i
del Moviment Associatiu Juvenil de la Ciutat.
Objectius específics
- Realitzar una anàlisi exhaustiva de la comunicació externa i interna del CJB i detectar les
seves mancances i oportunitats.
- Definir el posicionament estratègic de la comunicació del CJB.
- Establir el Pla d’Actuació per poder aconseguir el posicionament plantejat.
- Avaluar les accions executades i plantejar millores de cara a la comunicació dels anys
següents.
Implementació de l’acció
S’elaborarà un document on s'especifiqui el posicionament estratègic del CJB, totes les eines
de comunicació externa i interna de les que es disposen per aconseguir-ho i com han de ser
utilitzades. En el Pla de Comunicació també s'especificaran totes les accions explicades
anteriorment i desglossades en objectius específics, tasques a desenvolupar, calendari i
indicadors que, un cop passat el bienni, permetin avaluar les accions comunicatives i
crear-ne de noves pels cursos següents. Aquest document també ha de servir per recollir
sota un mateix paraigües les accions comunicatives dels diferents projectes i treballar
perquè aquestes segueixin la línia del posicionament del CJB. Aquest Pla de Comunicació es
farà simultàniament als plans de comunicació del CRAJ i l’Espai Jove La Fontana, i per tant,
s’afegirà un marc comú de manera que es puguin presentar de manera conjunta (com a Pla
de Comunicació de tot el CJB) o de manera separada, per serveis.
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Persones i entitats destinatàries
El Pla de Comunicació és una eina interna dirigida a les persones que treballen la
comunicació i, en definitiva, a tot l’equip tècnic i Secretariat del CJB. L’impacte d’aquest
document també s’ha de veure reflectit en els impactes comunicatius de l’activitat del CJB i
les entitats que en formen part.
Mapa relacional i agents que hi intervenen
Responsable de comunicació del CRAJ
Responsable comunicació Espai Jove La Fontana
Responsable de comunicació del CJB
Direccions
Equip tècnic
Secretariat
Previsió de calendari
El Pla de Comunicació s'elaborarà en paral·lel amb la redacció de línies, i s'executarà al
bienni 2020-21.
Estratègia comunicativa
Per tal que un Pla de Comunicació sigui veritablement útil és molt important que aquest
sigui conegut i interioritzat per tot l’equip tècnic i Secretariat del CJB. Per aquest motiu, es
realitzarà una presentació on s'explicaran totes les accions proposades i els criteris segons
les quals s’han d’efectuar.
Indicadors de l’acció
Elaborar el Pla de Comunicació
Efectuar les accions segons el calendari establert al Pla
Millora de l'impacte en xarxes del CJB
Fonts de verificació
Document Pla de Comunicació
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1.9 Nou web del CJB
Justificació de l’acció
Els formats en línia canvien i s’adapten constantment a les noves tendències i necessitats
que genera la usabilitat digital. A més, sent el CJB una plataforma dirigida a un públic juvenil,
aquests canvis es fan més necessaris en tant que les generacions joves fan més ús dels
formats en línia i són més susceptibles a la seva estètica; qüestió que s’ha fet especialment
palesa durant la pandèmia de la covid-19 i la dependència d’Internet que aquesta ha
generat. Tot aprofitant el nou Pla de Comunicació, veiem necessari actualitzar el web propi,
que porta 15 anys sense canvis, i fer un rentat de cara de la marca que s’adapti a les
demandes juvenils actuals i transmeti millor el missatge de què és i per a què serveix el CJB,
a més de donar una resposta més intuïtiva i directa als usuaris.
Objectius generals
Apoderar comunicativament el Moviment Associatiu Juvenil potenciant la comunicació
interna i externa del CJB amb l'objectiu de fomentar la participació de les entitats membres
donant a conèixer les activitats i posicionaments del Consell de la Joventut de Barcelona i
del Moviment Associatiu Juvenil de la Ciutat.
Objectius específics
- Realitzar un anàlisi exhaustiu de la comunicació externa i interna del CJB i detectar les
seves mancances i oportunitats.
- Definir el posicionament estratègic de la comunicació del CJB.
- Obtenir un nou web que elimini mancances comunicatives, aprofiti les oportunitats i
representi millor el posicionament estratègic del CJB.
- Incrementar les visites i el temps d’estada als nostres espais digitals.
Implementació de l’acció
En un primer estadi, es realitzarà una anàlisi del web actual, tot detectant quins espais
tenen més èxit i funcionen, quins són millorables i quins han quedat desactualitzats ja que
actualment no responen a cap necessitat de les entitats i les joves o no tenen consultes ni
rellevància. Aquesta anàlisi ens servirà per dissenyar, en un segon estadi, una nova
estructura web que doni millor resposta a les necessitats dels usuaris, però que també
potenciï aquells espais i serveis on el CJB volem destacar. Per últim, aquesta estructura
s’adaptarà a una nova línia gràfica que representi millor la nostra marca. La idea és poder
presentar el nou web en una Assemblea General.
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Persones i entitats destinatàries
Entitats juvenils de Barcelona, ja siguin membres actualment o vulguin esdevenir-ho, així
com qualsevol persona jove (14-29 anys) resident a Barcelona que pugui ser beneficiària de
les nostres activitats i projectes.
Mapa relacional i agents que hi intervenen
Aquest és un procés intern.
Previsió de calendari
Al llarg de l’any 2021.
Estratègia comunicativa
Acte de presentació del nou web.
Indicadors de l’acció
Informe de mancances i oportunitats del web actual.
3 reunions amb una empresa externa per redissenyar el web.
Un acte de presentació.
Fonts de verificació
Informe, actes amb l’empresa externa que ho gestioni, llibre d’estil resultant.
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1.10 Coordinació de les entitats d'Oci Alternatiu i Cultura Dispersa i el
reconeixement de la seva tipologia en l’àmbit cultural
Justificació de l’acció
Els conceptes de Cultura Dispersa i l'Oci Alternatiu queden, per norma general, fora del
model d'oci hegemònic tot i mobilitzar a un gran nombre de persones joves. Sovint aquestes
entitats no reben el mateix suport i reconeixement que la resta d’entitats culturals, tot i el
gran nombre de persones que mobilitzen.
Les associacions duen a terme moltes activitats diferents: jocs de taula, partides de rol,
cinema, concerts, tallers, manga, etc. No només són activitats per si soles, sinó que tenen
molts beneficis entre els participants. Per exemple, els jocs de taula i rol fomenten la
diversió, l’enginy i la creativitat a l’hora de resoldre els puzles, dilemes o accions
proposades. A part de tots els beneficis que aporta la participació en una associació.
El CJB té la voluntat de donar suport a aquest tipus d’entitats, i ja ha esdevingut un punt de
trobada i un nexe de participació que facilita la coordinació d’aquestes. L’objectiu és
incentivar el treball en xarxa, per tal que es creïn sinergies entre les entitats i sorgeixen
projectes cada cop més potents. A través d’això, es pretén fomentar l’associacionisme a
partir de la promoció d’actes i entitats, ampliant així la seva base social.
Barcelona ja és referent en Oci Alternatiu i Cultura Dispersa, ja que acull dos esdeveniments
de gran importància: el Saló del Manga i el Saló del Còmic. Però la resta de l’any qui
s’encarrega de proposar activitats regulars són les associacions juvenils. D’altra banda, el CJB
duu a terme projectes propis interessants per aquestes entitats com les edicions del
Fontana By Night (1.11) i el projecte Manga Associa’t (1.12).
Objectius generals
Reconèixer l’Oci Alternatiu i Cultura Dispersa com a part de la cultura del nostre país, així
com fomentar l’ampliació de la base social de les entitats juvenils d’aquest àmbit.
Ser un punt de trobada per a les entitats juvenils d’Oci Alternatiu i Cultura Dispersa per
incentivar les col·laboracions i el treball en xarxa.
Objectius específics
- Enxarxar les entitats i la seva tasca amb projectes enriquidors i esdeveniments en benefici
de les associacions juvenils i el públic jove de Barcelona.
- Foment de l’associacionisme juvenil en aquestes entitats, a partir d’accions i activitats que
ajudin a ampliar la seva base social.
- Programar els esdeveniments associatius singulars d’Oci Alternatiu i Cultura Dispersa de
Barcelona, més enllà de l’activitat periòdica de cada entitat.
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- Visibilitzar el sector per a esdevenir més reconegut socialment i institucionalment.
- Fomentar la participació en l’espai de treball de les entitats juvenils d’Oci Alternatiu i
Cultura Dispersa així com la seva entrada com a membres del Consell.
Implementació de l’acció
En primer lloc, l’acció es duu a terme amb la realització d’espais de treball (anomenats Espai
d’Univers Alternatiu) regulars entre les diferents entitats i el CJB, per la coordinació dels
diferents projectes duts a terme conjuntament.
A partir d’aquests espais de treball el CJB crea les seves línies d’actuació i promou els
projectes que hi surten. En aquests projectes, com són les edicions de La Fontana By Night i
el projecte Manga Associa’t, també s’hi conviden a altres entitats del sector per a col·laborar
i generar sinergies.
També es promou una taula anual de coordinació d'entitats d'Oci Alternatiu per tal de
generar una agenda d’activitats compartida. D’aquesta manera les entitats coneixen què fan
la resta, es creen sinergies i col·laboracions i es manté una programació activa i estable al
llarg de l’any. Es té en compte que el públic objectiu de les activitats és pràcticament el
mateix, així que és preferible fomentar una programació conjunta per tenir una oferta
d’activitats associatives al llarg de l’any.
Tots els actes que es promouen des del CJB tenen l’objectiu de promoure les entitats
juvenils participants i que aconsegueixin augmentar la seva base d’associats.
Persones i entitats destinatàries
Associacions juvenils d'Oci Alternatiu i Cultura Dispersa.
Mapa relacional i agents que hi intervenen
Associacions juvenils d'Oci Alternatiu i Cultura Dispersa.
Centre de Recursos per Associacions Juvenils.
Relació amb altres accions del programa
1.11 Fontana By Night: acte d'oci alternatiu nocturn a la Fontana.
1.12 Projecte Espai Manga Associa’t.
Previsió de calendari
Realització d’una taula de programació dels esdeveniments associatius singulars d’Oci
Alternatiu i Cultura Dispersa de Barcelona a principis de gener. La realització d’espais de
treball al llarg de setembre a juliol per fomentar l’enxarxament entre les entitats i la
promoció de projectes i activitats.
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Estratègia comunicativa
Aquesta línia manté un caràcter intern. La difusió d’aquesta correspon a la resta de línies
relacionades.
Indicadors de l’acció
La realització d’espais de treball amb quòrum de mínim 3 entitats. Un mínim de 9
anualment.
Contacte amb un mínim de 25 entitats al llarg de l’any natural.
Realització d’una taula de coordinació i enxarxament de les entitats.
Agenda anual d’activitats d’Oci Alternatiu i Cultura Dispersa.
Fonts de verificació
Calendari de Google de la taula de coordinació a universalternatiu@cjb.cat, actes dels espais
de treball d'Univers Alternatiu.
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1.11 Fontana By Night: acte d'oci alternatiu nocturn a la Fontana
Justificació de l’acció
El CJB reivindica espais d’oci nocturn per a joves i també que difereixin de l’actual model
hegemònic de festa, i en aquesta línia es pretén donar una alternativa atractiva per a la
població jove de la ciutat. És per això que es vol potenciar el model de la Fontana By Night
(FBN), ja que s’ha demostrat en les darreres edicions que atrau un nombre important de
públic juvenil.
La jornada FBN forma part de l’estratègia per fomentar l’associacionisme en les entitats
d’aquest àmbit, i visibilitzar les seves activitats com a necessàries i part de la nostra cultura.
Aquesta alternativa d’oci s’ha vist molt afectada per les restriccions de la covid-19, i s’ha
adaptat al format en línia. La proposta segueix sent la mateixa realitzada els darrers anys tot
i que la pèrdua de la presencialitat ha fet minvar l’impacte. Els jocs de taula, de rol, tallers i
videojocs es poden fer mitjançant la pantalla, cosa que pel CJB i les entitats no és l’escenari
considerat com a òptim, però l'únic possible en el context actual.
Objectius generals
Oferir una alternativa d’Oci Nocturn diferent del model hegemònic de festa per als i les
joves de Barcelona.
Objectius específics
- Sumar iniciatives als espais de coordinació de les entitats juvenils relacionades amb la
Cultura Dispersa i l'Oci Alternatiu.
- Oferir una alternativa d’oci nocturn alternatiu a un equipament juvenil de la ciutat de
Barcelona.
- Enfortir les entitats aconseguint nous associats a partir de les jornades. Aquest objectiu
succeeix ampliant el públic objectiu i arribant a noves persones.
Implementació de l’acció
L’acció es basa en la promoció de jornades d’oci nocturn alternatiu creades des de les
diferents associacions juvenils de Barcelona i coordinades des del CJB. Les entitats de l’Espai
de treball d’Univers Alternatiu generen una proposta d’activitats amb diferents entitats
aliades de Barcelona. En aquestes jornades hi ha jocs de taula, rol, cinema, concerts, tallers,
softcombat i gimcanes; cosa que obre un ventall molt gran de públic jove.
A partir de diferents trobades d’enxarxament i de cocreació s’elabora el projecte i
s’aconsegueixen aliats. Es realitza la difusió de l’esdeveniment un mes abans conjuntament
amb les entitats i durant una tarda-vespre-nit de dissabte es duen a terme les activitats.
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Aquest any, i en conseqüència de les restriccions ocasionades per la covid-19, la jornada es
durà a terme en format en línia.
Persones i entitats destinatàries
Associacions juvenils d'Oci Alternatiu i Cultura Dispersa.
Persones joves de la ciutat.
Mapa relacional i agents que hi intervenen
Espai Jove la Fontana.
Espai de treball d’Univers Alternatiu.
Equips tècnics d'altres equipaments de ciutat.
Entitats de Cultura Dispersa i Oci Alternatiu que no formen part de l’espai.
Relació amb altres accions del programa
1.10 Coordinació de les entitats d'Oci Alternatiu i Cultura Dispersa i el reconeixement de la
seva tipologia en l’àmbit cultural.
Previsió de calendari
Es preveu poder celebrar una jornada de Fontana By Night el 19 i 20 de febrer de 2021.
Posteriorment, i després de revisar l’impacte d’aquest tipus d’esdeveniments en format en
línia, s’estudiarà la possibilitat de realitzar una altra jornada de cara al juliol.
Estratègia comunicativa
L’espai de treball que impulsa la línia ja compta amb una línia gràfica pròpia, la d’Univers
Alternatiu i dels cartells de la Fontana By Night. La majoria de materials visuals lligats a la
línia es fan seguint la línia gràfica i un model de cartelleria. L’espai de treball compta amb
una pàgina de Facebook pròpia que cal continuar omplint de contingut i la Fontana By Night
farà ús d'aquest canal de comunicació ja construït.
Indicadors de l’acció
Organitzar mínim una edició Fontana By Night el 2021.
Aconseguir un públic assistent de mínim 100 persones a l’acte.
Col·laborar amb un mínim de 5 entitats.
Fonts de verificació
Línia gràfica i cartelleria de les diferents Fontana By Night, Escaleta dels esdeveniments,
Actes dels Grups de Treball.
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1.12 Projecte Espai Manga Associa’t
Justificació de l’acció
Barcelona acull cada any un dels esdeveniments més grans d’Espanya en Oci Alternatiu i
Cultura Dispersa: el Manga Barcelona (antic Saló del Manga). Però dia a dia, hi ha moltes
associacions juvenils que fomenten el mateix tipus d’oci i mantenen el sector actiu a partir
d’activitats, xerrades i/o tallers. Es pretén teixir xarxa entre les principals entitats d’Oci
Alternatiu per participar al Manga Barcelona en un espai associatiu.
L’espai de treball d’Univers Alternatiu del CJB porta diversos anys col·laborant amb
l’associació gestora del Manga Barcelona, FICOMIC, per la realització d’un espai associatiu al
Saló del Manga. Ja s’hi ha participat en 4 edicions (2015, 2016, 2018 i 2019) creant amb el
projecte “Espai Manga Associa’t”, i cada any ha millorat i s’ha fet més gran.
S’elaborarà un projecte i un pla d'activitats motivador i enriquidor de manera col·laborada
entre les entitats d’oci alternatiu per dur a terme al Manga Barcelona. D’aquesta manera,
els assistents al Saló podran gaudir d’activitats preparades per associacions juvenils i
conèixer com és el dia a dia d’aquestes entitats.
A causa de les restriccions per la covid-19, l’edició del Saló del 2020 no es va dur a terme, de
manera que el CJB segueix pendent de com avança l’organització de l’esdeveniment pel
2021. Hi ha la possibilitat que no es pugui dur a terme al 2021, i, en cas de realitzar-se, és
possible que les restriccions impedeixin la participació d’associacions.
Objectius generals
Treballar per a l'enfortiment de les entitats a partir de la coordinació associativa d’acord
amb el projecte.
Objectius específics
- Realitzar una mostra d'associacions juvenils lligades a la cultura japonesa i a l’oci alternatiu
dins el Saló del Manga de Barcelona.
- Difondre la cultura japonesa a partir de la proposta d'activitats d'associacions juvenils
barcelonines i catalanes.
- Fomentar el Saló del Manga com a espai d’interrelació entre entitats i com a lloc de creació
de nous projectes.
Implementació de l’acció
Es durà a terme l’elaboració d’un projecte i un pla d’activitats per a realitzar al Manga
Barcelona. Aquest projecte sorgirà d’un procés participatiu i obert entre totes aquelles
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entitats constituïdes que ja fomentin l’Oci Alternatiu i la Cultura Dispersa en el seu dia a dia i
vulguin formar part del projecte.
Al pla d’activitats hi constaran les iniciatives que s’han de realitzar a un espai físic anomenat
“Espai Manga Associa’t”, amb una ludoteca permanent i diferents mostradors per a les
entitats participants del projecte. Per altra banda, també es proposaran activitats i tallers
per a realitzar als diferents escenaris que tinguin previstos els organitzadors del Saló.
En aquest projecte es realitzaran un mínim de dues reunions amb les entitats i
posteriorment amb FICOMIC, per tal de trobar el millor encaix possible. No només ha de ser
un espai de mostra d’activitats i entitats per als assistents del Saló, sinó que, a més, ha de
ser un espai de pròpia coneixença per a crear xarxa entre les entitats.
A causa de les restriccions per la covid-19, l’edició del Saló del 2020 no es va dur a terme, i
caldrà veure com avança l’organització del 2021. Hi ha la possibilitat que no es pugui dur a
terme al 2021, i, en cas de realitzar-se, és possible que les restriccions impedeixin la
participació d’associacions.
Persones i entitats destinatàries
Assistents del Saló del Manga de Barcelona.
Entitats participants de l’Espai d’Univers Alternatiu.
Entitats col·laboradores i promotores del projecte.
Mapa relacional i agents que hi intervenen
FICOMIC - Federació D'Institucions Professionals del Còmic.
Entitats participants de l’Espai d’Univers Alternatiu.
Entitats col·laboradores i promotores del projecte.
Relació amb altres accions del programa
1.10 Coordinació de les entitats d'Oci Alternatiu i Cultura Dispersa i el reconeixement de la
seva tipologia en l’àmbit cultural.
Previsió de calendari
Març: Coordinació entre el Consell de Joventut de Barcelona i les seves entitats membres.
Maig: Presentació del projecte provisional a FICOMIC i presentació del projecte a
l'Ajuntament de Barcelona.
Juny: Acord de col·laboració entre el CJB i FICOMIC per la participació al Manga Barcelona
2021.
Juliol-Novembre: campanya de difusió del projecte al públic general.
Novembre: Saló del Manga Barcelona i realització del projecte.
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*Calendari provisional que segurament es veurà afectat per les restriccions de la covid-19.
Estratègia comunicativa
Pel que fa a la participació al Saló del manga, l'estratègia comunicativa es crearà amb les
entitats als diversos espais de participació.
Indicadors de l’acció
Participació amb espai propi l’edició del Manga Barcelona 2021.
Aconseguir un públic assistent mínim de 1000 persones a les diferents activitats proposades.
Enxarxament amb un mínim de 10 entitats participants del projecte.
Aconseguir que el 50% de les entitats participants del Manga Barcelona augmentin la seva
base associativa gràcies al projecte.
Fonts de verificació
Actes dels grups de treball, Projecte de participació al Manga Barcelona, Pla d'activitats de
l'Espai Manga Associa't, Material audiovisual i fotogràfic, material de difusió per part de
FICOMIC.
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Per aquest 2020 i 2021, el programa de Territori i participació comunitària assumeix nous
reptes a l'hora de promoure el treball en xarxa per part del CJB i de les entitats juvenils que
l'integren. Com en els anys anteriors, la majoria d'aquestes línies parteixen d'una lògica
territorial, ja que s'estructuren a partir a les necessitats d'entitats i plataformes juvenils que
desenvolupen la seva activitat amb un enfocament local. Aquest seguit de línies es vertebren
des d'una lògica que respon a un procés d'acompanyament.
Enguany, però, les figures de suport a aquest acompanyament de les entitats territorials es
multiplica amb la col·laboració per part de la tècnica d'acompanyaments del CRAJ. Així doncs,
el mapeig i seguiment de les iniciatives territorials de la ciutat comptarà amb un doble suport
del CJB i CRAJ que permeti treballar i enfortir les mateixes entitats i el seu paper als barris i
districtes, així com la vehiculació d'algunes de les seves necessitats a través de les trobades
amb les regidories de cada districte. A més, es volen iniciar noves línies de treball amb agents
nous com amb els tècnics de joventut de cada districte i, a nivell més global, amb la Federació
d'Associacions de Veïnes i Veïns de Barcelona.
Per últim, es vol treballar també per consensuar i generar com hauria de ser el model de gestió
comunitària d'equipaments juvenils per tal de dotar d'espais de qualitat i amb models de
governança horitzontals i democràtics les plataformes i grups d'entitats dels diferents barris i
districtes. En aquesta línia, se segueix també amb el projecte de masoveria urbana iniciat en el
passat bienni com una alternativa útil d'aconseguir espais a la ciutat.

2.A. Objectius
Objectius generals del programa
Explorar i acompanyar noves iniciatives juvenils i territorials
Donar suport a les plataformes territorials existents i promoure la participació territorial
com a eina de transformació de proximitat
Fomentar la participació de les entitats juvenils en projectes de ciutat que busquin
connectar realitats i generar sinèrgies.

2

2.B. Descripció de les accions
2.1 Descoberta i seguiment de les iniciatives territorials de la ciutat
Justificació de l’acció
Aquesta línia va enfocada a detectar aquelles entitats o plataformes territorials juvenils que
neixen a la ciutat. Aquestes iniciatives sovint neixen per raons i/o necessitats diverses:
algunes esdevenen plataformes de coordinació entre diferents entitats que, per tal de
treballar sobre un objectiu comú, decideixen organitzar-se; d'altres són col·lectius de
persones joves que, a manca d'un espai en el seu entorn proper on desenvolupar activitats
del seu interès, decideixen associar-se i crear-lo; etc. En vista d'aquesta realitat, des del CJB
es considera important poder donar un suport a totes aquestes iniciatives, ja que en un
primer moment moltes d'elles desconeixen la xarxa interassociativa de la ciutat i, fins i tot,
els passos a seguir per crear-se com a associació. Més enllà d'això, moltes vegades aquestes
entitats i plataformes neixen amb reivindicacions i demandes concretes que van vinculades
a agents del seu territori proper. Alguns d'aquests exemples són la manca de locals per
desenvolupar les seves activitats, certs conflictes de convivència dins del veïnat o, fins i tot,
demandes que ja es contemplen en el Pla d'Actuació del seu Districte però que desconeixen.
Aquestes reclamacions sovint impliquen establir relacions amb els diferents agents del
territori, però al tractar-se d'entitats o plataformes novícies requereixen d'un primer
acompanyament que es pot realitzar des del CJB.
Les diferents línies que s'executen dins d'aquest programa van enfocades a dotar de suport
a les entitats que es troben en processos que, en la seva majoria, impliquen a la comunitat
on s'hi desenvolupen, però per poder tenir una visió inclusiva amb totes elles és important
realitzar aquesta primera detecció d'aquelles iniciatives que es troben en un estat de
naixement.
Objectius generals
Explorar i acompanyar noves iniciatives juvenils i territorials
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Objectius específics
· Detectar i mapejar les noves iniciatives territorials
· Acompanyar a les noves iniciatives territorials en el seu procés de naixement
· Donar resposta a les necessitats de les noves iniciatives territorials
Implementació de l’acció
En aquest programa 2020-2021 es reformula l'estructura d'acompanyament a les
associacions juvenils ampliant la perspectiva comunitària. Així doncs, sorgeixen dues figures
encarregades d'acompanyar a les associacions juvenils en les necessitats i arrelament del
seu territori. En la línia de descoberta i seguiment de les iniciatives territorials de la ciutat, la
figura del CRAJ Mòbil és la que s'encarrega de fer l'acompanyament quan un grup de joves
es vol constituir com a associació o un conjunt d'associacions juvenils tenen alguna
necessitat per associar-se com a plataforma territorial. Un cop s'ha realitzat aquesta primera
detecció, el CRAJ Mòbil es dedica a anar a conèixer aquestes entitats i/o plataformes, així
com les seves necessitats i interessos. El CRAJ Mòbil s'encarrega d'estar més present a cada
districte i, consegüentment, té un mapa de les associacions juvenils existents i dels grups de
joves que volen associar-se. En aquest punt, el CJB ja pot fer una anàlisi més global de la
situació en què es troba aquesta entitat o plataforma per adequar el seu acompanyament
en vers la comunitat que l'envolta. El CRAJ Mòbil és una figura de treball de base i, per tant,
fent seguiment d'aquestes associacions i, paral·lelament, es coordina amb la figura tècnica
de territori del CJB que mira de com facilitar l'acompanyament de les entitats en qüestió des
de l'àmbit més administratiu. Altres formes de detecció també són a través d'entitats
juvenils amb un vincle amb alguna de les dues figures d'aquesta àrea de treball que les hi ho
comunica. Finalment, la tercera via que permet detectar aquestes iniciatives passa per
establir contacte amb les persones professionals dels diferents Plans de Desenvolupament
Comunitari que treballen amb el col·lectiu jove.
Persones i entitats destinatàries
Les entitats o plataformes destinatàries són aquelles que es troben en un procés de
naixement, ja que disposen d'un acompanyament inicial que els hi ha de ser facilitador, tant
per constituir-se com per començar a organitzar-se. Cal esmenar que no només ens referim
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a entitats o plataformes, ja que en aquesta línia també es contemplen tots els col·lectius
joves que neixen un territori.
Mapa relacional i agents que hi intervenen
- Centre de Recursos per Associacions Juvenils de Barcelona (CRAJ), en concret amb el CRAJ
Mòbil.
- Entitats i plataformes juvenils territorials
Relació amb altres accions del programa
2.2. Seguiment de l'estat d'entitats i plataformes territorials i acompanyament en els seus
processos
2.3. Seguiment de les polítiques juvenils de districte i acompanyament de les entitats i
plataformes en la interlocució amb les regidories de districte respectives
2.4. Creació d'una base de dades per recopilar l'estat de les entitats i plataformes territorials
de la ciutat de Barcelona
2.8. Enfortiment de la relació entre associacionisme juvenil i l'administració pública: Treball
coordinat amb responsables polítics i tècnics de Joventut.
2.9. Enfortiment de la relació entre associacionisme juvenil i les assemblees veïnals: Treball
coordinat amb la FAVB.
2.10. Promoure un model d'organització juvenil de perspectiva comunitària.
2.11. Acompanyament a una entitat - Projecte Pilot de Masoveria Urbana.
Previsió de calendari
Aquesta línia es desenvoluparà durant tot el curs 2020 i 2021.
Estratègia comunicativa
L'estratègia comunicativa és de caire intern, no es preveu cap tipus de comunicació externa.
Indicadors de l’acció
Nombre d'iniciatives territorials detectades i incorporar-les a la base de dades
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Nombre d'acompanyaments realitzats a iniciatives territorials
Nombre d'iniciatives territorials que s'han reunit amb el CJB
Nombre d'iniciatives territorials que han participat d'una reunió amb la regidoria del seu
districte
Fonts de verificació
- Actes de les reunions
- BBDD d'entitats i plataformes territorials juvenils
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2.2 Seguiment de l'estat de les entitats i plataformes territorials i
acompanyament en els seus processos
Justificació de l’acció
EL CJB fa un seguiment regular de l'estat en què es troben i dels diferents processos pels
quals passen les diferents entitats i plataformes territorials amb les quals ja té contacte. Així
doncs, aquest seguiment facilita que el CJB obtingui una visió global de les necessitats i
interessos amb les que es troben les diferents entitats i plataformes territorials de la ciutat,
a la vegada que pot obtenir una fotografia més detallada de cada territori i de les diferències
o similituds que s'estableixen segons els districtes de Barcelona.
Sovint, hi ha entitats i plataformes que es troben en processos que impliquen a diferents
agents del seu territori. És en aquest punt que el CJB té un rol actiu, ja que sovint té més
facilitat per tal de connectar aquests agents diferents i esdevenir un canal que faciliti un
procés de caire comunitari.
Objectius generals
Donar suport a les plataformes territorials existents i promoure la participació territorial
com a eina de transformació de proximitat
Objectius específics
· Conèixer les plataformes territorials dels barris i districtes de Barcelona i, si s'escau,
col·laborar-hi.
· Recollir els aprenentatges que es deriven de la col·laboració entre entitats territorials i el
CJB.
· Donar a conèixer el CJB, el CRAJ i els equipaments juvenils entre les plataformes
territorials.
Implementació de l’acció
Per tal de dur a terme aquest seguiment, el CJB establirà una base de dades on enregistrar
les diferents informacions de les entitats i plataformes, on també es descriuran els
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diferents processos i estats en els què es troben. Aquesta eina de treball intern permetrà
tenir una mirada més objectiva per tal de poder detectar amb més precisió quins són
aquells processos en els quals el CJB pot intervenir. L'objectiu és vetllar perquè les
associacions juvenils puguin aconseguir amb èxit el compliment de les seves demandes i
aconseguir una perspectiva més comunitària a nivell de districte. Per altra banda, aquelles
entitats, plataformes o grups de joves que facin una demanda més explícita
d'acompanyament, el rol del CJB és veure de quina manera pot ser un agent facilitador.
Persones i entitats destinatàries
Les entitats destinatàries són les entitats i plataformes territorials de la ciutat, ja que el fet
que el CJB pugui conèixer amb detall les seves demandes i necessitats facilita que aquest
pugui ser representatiu de les seves reivindicacions. D'altra banda, també propicia que el
CJB pugui esdevenir un agent que faciliti certs processos en els quals es puguin trobar
aquestes entitats i plataformes.
Mapa relacional i agents que hi intervenen
- Entitats i plataformes juvenils territorials
- Grup de Treball de Territori
Relació amb altres accions del programa
1.2. (programa 1) Articular la participació territorial en el procés de definició del Pla
d'Equipaments Juvenils de Barcelona (PEJB).
2.1. Descoberta i seguiment de les iniciatives territorials de la ciutat.
2.2. Seguiment de l'estat d'entitats i plataformes territorials i acompanyament en els seus
processos.
2.3. Seguiment de les polítiques juvenils de districte i acompanyament de les entitats i
plataformes en la interlocució amb les regidories de districte respectives.
2.4. Creació d'una base de dades per recopilar l'estat de les entitats i plataformes territorials
de la ciutat de Barcelona.
2.6. Suport en la Gestió Cívica/Ciutadana.
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2.8. Enfortiment de la relació entre associacionisme juvenil i l'administració pública: Treball
coordinat amb responsables polítics i tècnics de Joventut.
2.9. Enfortiment de la relació entre associacionisme juvenil i les assemblees veïnals: Treball
coordinat amb la FAVB.
2.10. Promoure un model d'organització juvenil de perspectiva comunitària.
2.11. Acompanyament a una entitat - Projecte Pilot de Masoveria Urbana.
Previsió de calendari
Aquesta línia es desenvoluparà durant tot el curs 2020 i 2021.
Estratègia comunicativa
L'estratègia comunicativa és de caràcter intern.
Indicadors de l’acció
Haver actualitzat les informacions de les entitats que formen part de la BBDD.
Haver realitzat més de 15 reunions entre el CJB i entitats i plataformes territorials juvenils.
Un mínim de 15 entitats i plataformes territorials juvenils han acompanyat al CJB a la reunió
amb la regidoria del seu districte.
Haver realitzat un mínim de dos acompanyaments a entitats i plataformes territorials
juvenils.
Haver realitzat un mínim de 2 Grups de Treball de Territori.
Fonts de verificació
- Actes de les reunions
- BBDD d'entitats i plataformes territorials juvenils
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2.3 Potenciar i acompanyar en la interlocució de les entitats i plataformes
territorials amb les regidories per tal de promoure polítiques públiques
juvenils amb perspectiva comunitària
Justificació de l’acció
Fins ara, el CJB es reuneix un cop l'any amb les regidories de cada districte de la ciutat per
tal de fer un balanç de les diferents polítiques juvenils que es duen a terme en el territori.
Majoritàriament, les polítiques que s'analitzen són les mesures que es desprenen del Pla
d'Actuació de Districte que tenen un efecte en la joventut. Per tal de realitzar aquesta tasca,
el CJB contacta amb les entitats i plataformes territorials pertinents al districte en qüestió,
les quals acompanyen al CJB a aquesta reunió, per tal de fer un primer balanç conjunt i, a
partir d'aquí, establir quines són les demandes i reivindicacions en clau juvenil que es volen
fer arribar a la Regidoria del Districte. Tot sovint, d'aquestes reunions s'extreuen acords
entre les diferents entitats i plataformes i la Regidoria que esdevenen processos a treballar,
ja tinguin a veure únicament amb alguna d'aquestes entitats o bé a nivell de comunitat del
Districte. El rol del CJB en aquesta línia ha de ser de facilitador del procés, tot fent un
seguiment de com es desenvolupen els diferents acords i processos i, si s'escau, formant
part d'aquells processos en què pugui vehicular diferents agents del territori - sobretot si es
tracta de les diferents entitats associatives juvenils.
De cara al 2020-2021, el CJB pretén fer dues reunions l'any amb regidoria per tal de fer un
seguiment dels compromisos establerts a la reunió de principis de curs. Es valora que si el
CJB només fa una reunió a principi de curs però no es fan més reunions de seguiment o
avaluació, les demandes queden diluïdes en el temps i no s'aconsegueix tant d'impacte.
Objectius generals
Donar suport a les plataformes territorials existents i promoure la participació territorial
com a eina de transformació de proximitat.
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Objectius específics
- Conèixer l'estat de desevolupament de les polítiques territorials que afecten la joventut i a
les entitats i/o plataformes territorials de la cada districte.
- Facilitar un espai on les entitats i plataformes juvenils puguin fer arribar les seves
demandes i reivindicacions a la regidoria del seu districte.
- Realitzar un seguiment dels acords presos entre les entitats i les plataformes territorials
amb la regidoria del seu districte.
Implementació de l’acció
La implementació d'aquesta acció s'inicia amb l'anàlisi de les diferents mesures juvenils que
formen part del Pla d'Actuació del Districte, tot i que també es tenen en compte altres Plans
de l'Ajuntament que afecten la joventut. A partir d'aquí, el CJB contacta a les entitats i
plataformes territorials del districte pertinent per tal de fer un balanç conjunt de les
mesures juvenils i aglutinar les diferents demandes i reiviindicacions que aquestes tenen. Un
cop s'ha realitzat la reunió, la funció del CJB és fer un seguiment de com es desenvolupen
aquells acords que s'han establert. Per una banda, la figura del CRAJ Mòbil fa un seguiment
directe amb les associacions juvenils i, per altra banda, la figura de territori del CJB fa un
seguiment del circuit que segueixen les demandes de les associacions a nivell administratiu i,
en casos necessaris, les canalitza en altres espais d'interrelació amb altres entitats del
barri/entorn involucrades en la demanda.
Persones i entitats destinatàries
Les entitats destinatàries són aquelles entitats o plataformes territorials que acompanyen el
CJB a les reunions amb la regidoria del seu districte i que poden utilitzar aquest espai per fer
arribar les seves demandes i reivindicacions.
Mapa relacional i agents que hi intervenen
- Regidories de cada districte
- Entitats i plataformes territorials
Relació amb altres accions del programa
2.1. Descoberta i seguiment de les iniciatives territorials de la ciutat
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2.2. Seguiment de l'estat de les entitats i plataformes territorials i acompanyament en els
seus processos
2.4. Creació i manteniment d'una base de dades per recopilar l'estat de les entitats i
plataformes territorials de la ciutat de Barcelona
2.8. Enfortiment de la relació entre associacionisme juvenil i l'administració pública: Treball
coordinat amb responsables polítics i tècnics de Joventut.
2.9. Enfortiment de la relació entre associacionisme juvenil i les assemblees veïnals: Treball
coordinat amb la FAVB.
2.10. Promoure un model d'organització juvenil de perspectiva comunitària.
2.11. Acompanyament a una entitat - Projecte Pilot de Masoveria Urbana.
Previsió de calendari
Durant tot el 2020 i 2021.
Estratègia comunicativa
La comunicació que es realitza és de caire intern, ja que el CJB contacta amb les entitats
pertinents a través del correu electrònic.
Indicadors de l’acció
Nombre d'entitats i/o plataformes que han estat contactades per participar de les reunions
amb la regidoria del seu districte
Nombre d'entitats i/o plataformes que han acompanyat al CJB a les reunions de regidoria
del seu districte
Nombre de reunions entre el CJB i les entitats i/o plataformes territorials realitzades per tal
de preparar les reunions amb les regidories de districte
Nombre d'acords presos entre les entitats i/o plataformes que han requerit de seguiment
per part del CJB
Grau de satisfacció general de les entitats i les plataformes territorials
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Fonts de verificació
- Actes de les reunions amb les regidories de cada districte
- Actes de les reunions entre el CJB i les entitats i/o plataformes territorials
- Correu electrònic
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2.4 Recollir i sistematitzar el coneixement sobre l'estat de les entitats i
plataformes territorials de la ciutat de Barcelona
Justificació de l’acció
En els darrers anys el CJB ha anat creant l'informe on recopilava l'"Estat de les plataformes
territorials juvenils de la ciutat", que funcionava com a eina interna del CJB per tal de tenir
recopilades totes les informacions i anar fent seguiment de com evolucionaven els
processos de les plataformes. Aquesta línia té com a objectiu transformar aquest informe en
una base de dades per tal de fer-lo més pràctic i útil, ja que tot i que es pretenia que
l'informe fos de caire dinàmic no acabava de ser una eina pràctica. D'aquesta manera,
aquesta línia proposa crear una eina que tingui la mateixa funció però sigui més eficaç.
D'altra banda, aquesta base de dades no només recopilarà les informacions de les
plataformes territorials sinó que també ho farà de les entitats territorials juvenils i d'aquells
col·lectius juvenils que no estan constituïts com a associació.
El motiu pel qual és útil disposar d'un document que recopili les dades és per tenir
enregistrades totes les informacions rellevants a l'hora de fer seguiment dels processos de
les entitats i plataformes, de les iniciatives territorials que neixen i de les reunions amb
regidories que es duen a terme amb les entitats, així com dels acords que es prenen.
D'aquesta manera, el CJB pot adequar millor les seves accions i donar una resposta més
acurada de les demandes i reivindicacions de les entitats i plataformes territorials.
Objectius generals
Donar suport a les joves associades i a les plataformes territorials existents i promoure la
participació territorial com a eina de transformació de proximitat.
Objectius específics
Mantenir les informacions de l'estat de les entitats i plataformes territorials actualitzades
per fer un millor seguiment i donar un suport més concret des del CJB.
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Implementació de l’acció
La creació d'aquesta base de dades tindrà lloc prèviament a les reunions amb les regidories
de cada districte, ja que primer caldrà bolcar totes les informacions dels anteriors informes.
Un cop la BBDD estigui enllestida s'anirà a actualitzant a mesura que sigui necessari. Les
reunions amb les entitats i plataformes per tal de preparar les reunions amb la regidoria del
seu districte són clau per conèixer l'estat en què es troben, però també s'aprofitaran altres
trobades o contactes per mantenir la BBDD actualitzada.

Persones i entitats destinatàries
Les principals destinatàries són les entitats i plataformes juvenils de la ciutat, ja que la BBDD
permet que el CJB pugui fer un millor acompanyament a les seves demandes i
reivindicacions.
Mapa relacional i agents que hi intervenen
- Entitats i plataformes territorials juvenils

Relació amb altres accions del programa
2.1. Descoberta i seguiment de les iniciatives territorials de la ciutat
2.2. Seguiment de l'estat de les entitats i plataformes territorials i acompanyament en els
seus processos
2.3 Seguiment de les polítiques juvenils de districte i acompanyament de les entitats i
plataformes en la interlocució amb les regidories de districte respectives
2.6. Suport en la Gestió Cívica/Ciutadana
Previsió de calendari
Aquesta acció es durà a terme durant tot l'any 2018 i 2019, encara que s'aprofitarà el
moment de les reunions entre aquestes i el CJB per preparar les reunions amb les regidories
de cada districte per actualitzar tota la BBDD.
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Estratègia comunicativa
Es tracta d'una línia de caràcter intern, així que no es requereix una estratègia comunicativa.
Indicadors de l’acció
Tenir recollida tota la informació de les reunions pre regidoria i amb regidoria de cada
districte
Nombre d'entitats i plataformes contemplades a la BBDD.
Tenir les informacions de les entitats i les plataformes territorials juvenils actualitzades.
Fonts de verificació
- Base de dades de les entitats i plataformes territorials juvenils
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2.5 Associa't a la Festa
Justificació de l’acció
Associa’t a la Festa" és un espai de trobada i exhibició d'activitats i entitats que es celebra en
el marc de les Festes de la Mercè a la ciutat de Barcelona. Es tracta d'un projecte impulsat
des d'Acció Comunitària al qual el CJB s'hi va sumar des del primer any de la seva creació. En
aquest cap de setmana d'activitats i propostes culturals hi participen cada any més de 200
entitats de la ciutat, entre les quals algunes de juvenils, per tal d’oferir un espai amb
diverses activitats gratuïtes per a tots els públics.
Objectius generals
Fomentar la participació de les entitats juvenils en projectes de ciutat que busquin
connectar realitats i generar sinèrgies.
Implementació de l’acció
La participació en l'Associa't a la Festa implica un canvi en la manera d'organitzar les
activitats de la Festa Major de La Mercè. D'aquesta manera, permet donar reconeixement i
visibilitat a les entitats de la ciutat i, al mateix temps, una construcció de les festes majors
més col·lectiva i pròxima a les organitzacions socials de la ciutat. Així doncs, el CJB seguirà
participant activament de l'Associa't a la Festa intentant promocionar i augmentar la
participació de les entitats del consell.
Persones i entitats destinatàries
A totes les persones de la ciutat de Barcelona. A un públic joves que pugui assistir a les
Festes de la Mercè i a l'Espai de l'Associa't a la Festa. A les entitats juvenils.
Mapa relacional i agents que hi intervenen
- Departament d'Acció Comunitària
Previsió de calendari
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L'Associa't a la Festa es celebra sempre els dies 23, 24 i 25 de setembre però les entitats
comencen a preparar la seva participació als mesos de maig, juny i juliol per tal de tenir-ho
tot preparat per setembre.
Estratègia comunicativa
En aquest cas, tot i que el CJB fa difusió de les activitats que es fan des dels Grups de Treball
a l'Associa't a la Festa és l'Ajuntament de Barcelona qui

dissenya una estratègia

comunicativa pròpia per a l'Associa't i totes les entitats que hi participen.
Indicadors de l’acció
Un mínim de 3 entitats membre del CJB participant a l'Associa't a la Festa
Crear un document d'aportacions i millores de l'Associa't a la Festa amb les entitats juvenils.
Haver participat a un mínim de 2 reunions de definició de l'Associa't.
Fonts de verificació
Actes de les reunions, comunicacions de l’acte.
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2.6 Premis BarnaJove
Justificació de l’acció
L'objectiu dels premis és fomentar el treball associatiu de les entitats juvenils i valorar la
tasca que desenvolupen, amb els any i l'experència el Consell es va adonar de la necessitat
de dotar al concurs (antics premis BCJ) d'un

premi econòmic que faciliti el

desenvolupament dels projectes juvenils. Es considera que és una acció positiva de foment
de l'associacionisme i que cada cop són més reconeguts per entitats no directament
vinculades al CJB, esdevenint un motiu d'apropament d'altres entitats juvenils.
En els últims anys, els projectes que es presenten als premis tendeixen a tenir elements
propis de l'acció comunitària. Cada vegada són més les entitats juvenils i col·lectius socials
que adquireixen el discurs i que plantegen metodologies comunitàries en els seus projectes.
Aquests elements són indicadors de la valoració i, pels premis Barna Jove 2020 i 2021es vol
potenciar més aquesta vessant.
Objectius generals
Fomentar la participació de les entitats juvenils en projectes de ciutat que busquin
connectar realitats i generar sinèrgies.
Objectius específics
- Fomentar el treball associatiu juvenil en la promoció de la participació.
- Promoure el reconeixement de la tasca realitzada des de les associacions juvenils.
- Promoure el treball en xarxa entre associacions juvenils.
- Incorporar la perspectiva comunitària i la intervenció social des de l'acció comunitària en la
valoració dels projectes que es presenten als premis.
Implementació de l’acció
La implementació d'aquest acció consisteix la revisió conjunta amb el Departament d'Acció
Comunitària de l'Ajuntament de Barcelona en les bases i objectius d'aquest concurs.
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Després, caldrà dur a terme el projecte en si: obrir el període d'inscripcions als premis i
convocar al jurat per tal que puguin puntuar cada projecte presentat. Al mes de sembre de
cada any, el CJB organitza un esdeveniment a un dels equipament juvenil de la ciutat on
celebra l'entrega dels Premis Barnajove i on, habitualment, participen més de 100 persones.
D'altra banda, l'entrega de premis serveix com espai de retrobament anual entre entitats
juvenils de la ciutat i personalitats de l'Ajuntament i altres institucions de la ciutat i és un
espai enriquidor per crear xarxes entre les diferents entitats de la ciutat.
Persones i entitats destinatàries
Entitats juvenils de la ciutat.
Mapa relacional i agents que hi intervenen
- Membres del Jurat dels Premis BarnaJove que s'escullen cada any
- Regidoria de Participació de l'Ajuntament de Barcelona
- Departament d'Acció Comunitària de l'Ajuntament de Barcelona
Previsió de calendari
Els Premis es realitzaran durant el mes de desembre de 2020 i 2021.
Estratègia comunicativa
La difusió dels premis Barna Jove es realitza a través de la web i xarxes socials, del mailing i
el butlletí electrònic. També s’elabora una nota de premsa dirigida, principalment, a mitjans
locals.
La difusio de l'esdeveniment es dona en dues etapes: per una banda, la comunicació de
l’obertura de la convocatòria per a que les entitats es puguin presentar als premis i, per
l’altra, la comunicació de l’acte d’entrega.
Pel que fa a l’acte, es realitza una primera comunicació formal, a través del mail, convidant a
l’entrega de premis a entitats del CJB, altres entitats properes, càrrecs polítics de
l’Ajuntament de Barcelona. A partir d’aquí, es planifica la difusió normal a través de les
xarxes, principalment, utilitzant el hashtag #BarnaJove i interactuant amb les entitats que
s’han presentat als premis o guanyadores d’altres anys, amb el jurat, les persones que van
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confirmant... És especialment important en aquest cas, el seguiment de l’acte a través de les
xarxes.
A més, els premis Barna Jove compten amb una línia gràfica determinada que s’utilitza per
elaborar el targetó d’invitació als premis, el banner de la web i els premis físics que
s’atorguen.
Indicadors de l’acció
Una mitjana de puntuació de 4/5 pel que fa a la qualitat dels projectes presentats
(valoracions dels jurat)
Un mínim de 15 projectes presentats.
Un mínim de 5 entitats que han presentat projecte que no tenien relació prèvia amb el CJB.
Un mínim d'una reunió amb el Departament d'Acció Comunitària per renovar les bases i
disseny dels premis.
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2.7 Promoció de la gestió comunitària: eina clau per a l’apoderament i
arrelament de les persones joves als seus barris
Justificació de l’acció
Les entitats juvenils de Barcelona comencen a disposar de Convenis de Gestió Ciutadana i a
responsabilitzar-se d'equipaments i serveis de la ciutat. Els darrers any com a CJB hem rebut
diverses demandes sobretot en relació a la gestió econòmica, laboral i de relació amb
l’Administració i volem donar resposta a aquestes demandes i donar recursos per poder dur
a terme la gestió ciutadana a Barcelona.
Objectius generals
Acompanyar a les entitats juvenils en el procés de gestió ciutadana
Donar suport i recursos en matèria econòmica, laboral i jurídica
Objectius específics
- Treballar conjuntament amb el CRAJ per acompanyar les entitats en aquesta temàtica
- Definició d’estratègies conjuntes a nivell de gestió ciutadana
Implementació de l’acció
- Acompanyament del CJB en aquelles necessitats pròpies de cada entitat. Es planteja la
possibilitat, un cop fet el recull de poder assessorar i acompanyar aquestes entitats en
aquelles problemàtiques més compartides i també poder adreçar a altres serveis les
necessitats pròpies.
- Dotar de recursos a les entitats a través de totes aquelles iniciatives que sorgeixin de la
Plataforma de Gestió Ciutadana, tant com a altaveu i relació amb l’Ajuntament de barcelona
com el possible Fons de Contingències que s’està treballant.
- Definició d'estratègies ccompartides i vehicular-les a través de la Plataforma de Gestió
Ciutadana.
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Persones i entitats destinatàries
Aquelles entitats juvenils que estiguin gestionant algun equipament o serveis de la ciutat a a
través d’una gestió cívica o aquelles que estiguin interessades en fer-ho.
Mapa relacional i agents que hi intervenen
-

Regidoria de Participació

-

Direcció d’Acció Comunitària

-

Plataforma de Gestió Ciutadana

Relació amb altres accions del programa
Cap
Previsió de calendari
Durant el 2020 i 2021
Estratègia comunicativa
Es tracta d'una línia interna de seguiment que no preveu una estratègia comunicativa
pròpia. Si s’escau recaurà en la persona de comunicació del CJB.
Indicadors de l’acció
Un mínim de 3 reunions anuals de PGC
Un mínim de 2 reunions anuals de Fons de Contingències
Fonts de verificació
Actes de les reunions
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2.8 Enfortiment de la relació entre l'associacionisme juvenil i l'administració
pública: Treball coordinat amb responsables polítics i tècnics de Joventut
Justificació de l’acció
Fruit de les trobades amb entitats i plataformes juvenils a nivell de districte i de les reunions
amb les regidories, es detecta conjuntament amb les associacions juvenils que hi ha una
manca de reconeixement per part de figures de l'administració entorn l'associacionisme
juvenil. Es detecta també que hi ha la necessitat que des del CJB que es treballi de forma
coordinada amb les responsables tècniques i polítiques de joventut de cada districte.
Principalment, perquè es detecten necessitats per ambdues parts; per una banda, surten
demandes des de figures de l'administració pública per entendre determinades lògiques o
pràctiques de l'associacionisme juvenil. De la mateixa manera que, des del CJB hi ha la
necessitat de tenir una major presència com a referent de la joventut associada i poder tenir
un contacte directe amb conselleries i equips tècniques de joventut. També, poder treballar
amb l'administració pública per detectar com millorar processos administratius per vehicular
les necessitats o demandes de l'associacionisme juvenil. Així doncs, de cara el 2020 i 2021
s'aposta per poder establir una comunicació continuada i bidireccional de la situació de
l'associacionisme juvenil i sobre com s'hi incideix.
Objectius generals
Promoure el reconeixement de l'associacionisme juvenil a l'adminsitració pública
Objectius específics
- Fomentar la comunicació bidireccional i continuada amb responsables tècniques i
polítiques de joventut
- Facilitar la relació entre l'associacionisme juvenil i l'administració pública
Implementació de l’acció
Per aconseguir establir aquesta comunicació, des del CJB es plantegen dues línies de treball.
En primer lloc, a través del Departament de Joventut de l'Ajuntament de Barcelona
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aconseguir generar espais d'intertreball aprofitant els espais de treball que té el
Departament de Joventut amb els equips tècnics de joventut dels districtes. En segon lloc,
aprofitar els espais de trobada del CJB amb responsables polítics i tècnics de Joventut per
iniciar un contacte més fluid, com ara a les reunions amb regidories de cada districte o a les
trobades a través de l'Espai de Treball de l'Associacionisme Educatiu.
Persones i entitats destinatàries
Entitats de l'associacionisme juvenil
Mapa relacional i agents que hi intervenen
- Responsables polítics i tècnics de Joventut de cada districte
- Departament de Joventut
- Entitats de l'associacionisme juvenil
Relació amb altres accions del programa
2.2. Seguiment de l'estat de les entitats i plataformes territorials i acompanyament en els
seus processos
2.3 Seguiment de les polítiques juvenils de districte i acompanyament de les entitats i
plataformes en la interlocució amb les regidories de districte respectives
Previsió de calendari
Durant el 2020 i 2021
Estratègia comunicativa
Es tracta d'un procés intern que no té prevista una estratègia comunicativa.
Indicadors de l’acció
Nombre de reunions conjuntes amb tècniques de joventut de tots els districtes
Nombre de coordinacions amb responsables polítics i tècnics de joventut de cada districte
Nombre d'entitats o plataformes juvenils que han millorat la relació amb els polítics i tècnics
de joventut del seu districte.
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Fonts de verificació
· Actes de les reunions entre CJB - polítics i/o tècnics de Joventut
· Actes de les reunions entre el CJB i l'associacionisme juvenil
· Informes de treball coordinat entre CJB i districtes
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2.9 Enfortiment de la relació entre l'associacionisme juvenil i les assemblees
veïnals: Treball coordinat amb la FAVB
Justificació de l’acció
Fruit de les trobades amb entitats i plataformes juvenils a nivell de districte i de les reunions
amb les regidories, es detecta conjuntament amb les associacions juvenils que hi ha la
necessitat d'abordar la convivència amb les assemblees de veïnes. En primer lloc, amb
l'objectiu d'acompanyar en l'enxarxament i sorgiment de projectes comuns amb un impacte
social al barri i, en segon, d'acompanyar en els punts conflictius que puguin generar
reticències entre les assemblees veïnals i l'associacionisme juvenil.
Objectius generals
Promoure el reconeixement i enxarxament intergeneracional d'un mateix entorn
Objectius específics
- Promoure el reconeixement de l'associacionisme juvenil a les assemblees veïnals
- Millorar les relacions entre les associacions veïnals i entitats juvenils territorials.
Implementació de l’acció
Des del CJB es planteja, per una banda, detectar les necessitats i entendre els contextos de
cada barri a través del contacte amb l'associacionisme juvenil. Per altra banda, treballar
amb la FAVB, en tant que és l'organisme referent de les assemblees veïnals de 2n nivell com
ho és el CJB de l'associacionisme juvenil. Així doncs, es planteja fer un apropament amb la
FAVB per visibilitzar la problemàtica que actualment s'està donant a molts barris de
Barcelona per coordinar com trobar una solució conjunta i enfortir els teixits veïnals trobant
els punts comuns.
Persones i entitats destinatàries
- Entitats de l'associacionisme juvenil

27

- FAVB
Mapa relacional i agents que hi intervenen
- Entitats de l'associacionisme juvenil
- FAVB
Relació amb altres accions del programa
2.2. Seguiment de l'estat de les entitats i plataformes territorials i acompanyament en els
seus processos
2.3 Seguiment de les polítiques juvenils de districte i acompanyament de les entitats i
plataformes en la interlocució amb les regidories de districte respectives
Previsió de calendari
Durant el 2020 i 2021
Estratègia comunicativa
Es tracta d'un procés intern que no té prevista una estratègia comunicativa.
Indicadors de l’acció
Nombre de reunions amb l'associacionisme juvenil referents a la seva relació amb les
assemblees veïnals
Nombre de reunions amb la FAVB
Nombre de compromisos acomplerts en relació amb el reconeixement entre
l'associacionisme juvenil i les assemblees veïnals
Fonts de verificació
·Actes de les reunions entre el CJB i l'associacionisme juvenil
·Actes de les reunions entre CJB i FAVB
·Informes amb els compromisos acordats entre el CJB i la FAVB
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2.10 Promoure un model d'organització de l'associacionisme juvenil de
perspectiva comunitària a la ciutat de Barcelona
Justificació de l’acció
Des del CJB es detecta que, actualment, una necessitat urgent per abordar és la qüestió dels
espais físics on l'associacionisme juvenil es pugui organitzar i quin és el model d'espais que
facilitaria una major acció comunitària. És per això que, front una manca de centralització de
què demana l'associacionisme juvenil en la qüestió d'en quins espais organitzar-se en
detriment d'unes polítiques que ja han assignat quin model és l'adequat, el CJB es planteja
generar un posicionament clar de com creu que l'associacionisme juvenil s'hauria
d'organitzar a nivell territorial i en quins espais físics i vetllar-ne la consecució d'aquest
model.
Objectius generals
- Facilitar l'autoorganització de l'associacionisme juvenil
- Promoure el reconeixement de l'associacionisme juvenil a la ciutat de Barcelona
Objectius específics
- Generar un discurs sobre el model que facilita l'organització de l'associacionisme juvenil en
relació amb la necessitat d'espais físics on du a terme els seus projectes
- Reivindicar la necessitat d'espais per l'associacionisme juvenil
Implementació de l’acció
Des del CJB s'aprofitarà la informació que es detecti en relació amb la necessitat de locals i
del discurs de les plataformes territorials juvenils organitzades de cada districte per generar
un posicionament consensuat de quin model de ciutat pot facilitar l'organització juvenil. És
per això que, després de prendre contacte amb l'associacionisme juvenil es teixirà un full de
ruta per com reivindicar aquesta problemàtica a l'administració pública i establir un espai de
treball per abordar-la.
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Persones i entitats destinatàries
·Entitats i plataformes territorials juvenils

Mapa relacional i agents que hi intervenen
-Entitats i plataformes territorials juvenils
- Regidories
- Responsables tècnics i polítics de joventut de cada districte
- Departament de Joventut de l'Ajuntament de Barcelona

Relació amb altres accions del programa
2.1. Descoberta i seguiment de les iniciatives territorials de la ciutat
2.2. Seguiment de l'estat de les entitats i plataformes territorials i acompanyament en els
seus processos
2.3. Seguiment de les polítiques juvenils de districte i acompanyament de les entitats i
plataformes en la interlocució amb les regidories de districte respectives
2.4. Creació d'una base de dades per recopilar l'estat de les entitats i plataformes territorials
de la ciutat de Barcelona
2.8. Enfortiment de la relació entre associacionisme juvenil i l'administració pública: Treball
coordinat amb responsables polítics i tècnics de Joventut.
2.9. Enfortiment de la relació entre associacionisme juvenil i les assemblees veïnals: Treball
coordinat amb la FAVB.
2.11. Acompanyament a una entitat - Projecte Pilot de Masoveria Urbana.

Previsió de calendari
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Durant tot el 2020 i 2021.
Estratègia comunicativa
Per començar, es tracta d'un procés intern per tal de recopilar dades i necessitats. Quan es
tingui la informació necessària, es plantejarà una estratègia comunicativa per tal de
visibilitzar la problemàtica d'espais de l'associacionisme juvenil i el seu posicionament
entorn com construir un model de ciutat amb perspectiva d'associacionisme juvenil.
Indicadors de l’acció
Informe entorn la problemàtica de l'associacionisme juvenil en relació amb els locals

Nombre de reunions amb el Departament de Joventut per abordar la problemàtica

Nombre d'associacions juvenils amb problemàtiques entorn els espais físics on fer la seva
activitat
Nombre de publicacions a les xarxes en relació amb la problemàtica

Nombre de publicacions a les xarxes en relació amb el posicionament del CJB entorn el
model que faciliti a l'associacionisme educatiu
Fonts de verificació
- Actes de les reunions entre el CJB i l'associacionisme juvenil
- Actes de les reunions entre CJB i el Departament de Joventut
- Informes amb les problemàtiques dels locals entorn l'associacionisme juvenil
- Publicacions a les xarxes entorn la problemàti
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2.11 Acompanyament a una entitat - Projecte Pilot de Masoveria Urbana
Justificació de l’acció
Tal com s'explica en algunes de les línies anteriors, una de les funcions del CJB és donar
suport a les organitzacions territorials i acompanyar-les en el procés de creixement i
definició però també en el desenvolupament de projectes que puguin donar resposta a les
seves necessitats o les del seu entorn. Concretament, el Casal Popular La Tecla es trobava
sense espai físic on associar-se i, amb l'objectiu de dotar al casal d'un espai propi, el CJB, el
CRAJ Mòbil, la cooperativa Celobert i La Tecla van iniciar el 2019 un treball conjunt de
definició, prospecció i desenvolupament d'un projecte de Masoveria Urbana. Aquest és un
projecte de gran magnitud per a l'entitat i el treball d'acompanyament va més enllà de
poder trobar i condicionar un espai, ja que es tracta d'un projecte que ha de buscar poder
lligar-se a la comunitat del territori, que ha de passar per: primer un enfortiment del
col·lectiu i, en segon lloc, per la construcció d'una solució col·lectiva.
Durant el 2020, el col·lectiu, juntament amb el CJB s'estan trobant amb grans dificultats al
barri per trobar alguna propietat disposada a involucrar-se al Projecte de Masoveria Urbana
i és per això que, des del CJB, es pretén continuar treballant per explorar noves vies per
aconseguir implementar aquesta experiència pilot. Lligant-ho amb la nova línia "2.10.
Promoure un model d'organització de l'associacionisme juvenil de perspectiva comunitària a
la ciutat de Barcelona", la problemàtica amb la qual es troba el Casal Popular La Tecla es
tracta d'una problemàtica generalitzada pel que fa a l'estat de l'associacionisme juvenil de
Barcelona.

Objectius generals
- Incorporar la perspectiva comunitària als projectes i entitats juvenils i iniciar un procés per
assumir pràctiques de l'acció comunitària en el treball amb joves i territoris.
- Donar suport a les plataformes territorials existents i promoure la part.

Objectius específics
- Acompanyar a una entitat en un projecte que doni resposta a una necessitat pròpia: la
manca de local.
- Incorporar la perspectiva comunitària en un projecte propi d'una entitat.
Implementació de l’acció
La implementació d'aquesta línia consisteix en l'acompanyament del Casal Popular La Tecla
dissenyat des de 3 vessants diferents, ja que cada un dels agents implicats (CJB, CRAJ Mòbil i
Celobert) desenvolupen un rol diferent a l'hora d'acompanyar a l'entitat.
Per una banda, des del CRAJ Mòbil es desenvoluparà l'acompanyament més diari a l'entitat,
ja que és l'agent que s'encarrega de donar un suport més rutinari a l'entitat. Aquest procés
implicarà el mapeig d'espais i la detecció d'un local buit per a desenvolupar el projecte.
D'altra banda, la cooperativa Celobert serà l'entitat que farà un assessorament de caire més
tècnic sobre com realitzar les reformes que siguin necessàries i mediar amb la propietat del
local. Per últim, la funció del CJB serà acompanyar a l'entitat en el seu creixement i
enfortiment, tot potenciant que estableixi models de governança propis i un teixit
comunitari en el territori.
Aquesta línia, començada el 2019, es continuarà desenvolupant el 2020 i 2021.
Persones i entitats destinatàries
L'entitat destinatària és el Casal Popular La Tecla, ja que és un projecte que va destinat a
enfortir i a donar resposta a la principal necessitat d'aquesta entitat. De totes maneres, en el
cas que sigui exitós, podria ser desenvolupat per alguna altra entitat en un futur. Per tant, es
tracta d'un projecte pilot que pot esdevenir una bona pràctica envers totes les altres entitats
de la ciutat.
Mapa relacional i agents que hi intervenen
- Casal Popular La Tecla
- CRAJ Mòbil
- Cooperativa Celobert
Relació amb altres accions del programa
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2.1. Descoberta i seguiment de les iniciatives territorials de la ciutat
2.2. Seguiment de l'estat de les entitats i plataformes territorials i acompanyament en els
seus processos
2.3. Seguiment de les polítiques juvenils de districte i acompanyament de les entitats i
plataformes en la interlocució amb les regidories de districte respectives
2.4. Creació d'una base de dades per recopilar l'estat de les entitats i plataformes territorials
de la ciutat de Barcelona
2.8. Enfortiment de la relació entre associacionisme juvenil i l'administració pública: Treball
coordinat amb responsables polítics i tècnics de Joventut.
2.9. Enfortiment de la relació entre associacionisme juvenil i les assemblees veïnals: Treball
coordinat amb la FAVB.
2.10. Promoure un model d'organització juvenil de perspectiva comunitària.
2.11. Acompanyament a una entitat - Projecte Pilot de Masoveria Urbana.
Previsió de calendari
Aquesta línia desenvolupa un projecte de llarga durada i, a més a més, anirà pautada pels
tempos que assenyali el Casal Popular La Tecla. Es durà a terme durant el 2020 i el 2021.
Estratègia comunicativa
Es tracta d'un procés intern que no té prevista una estratègia comunicativa. Es valorarà la
possibilitat de publicar una notícia al web del CJB per explicar els resultats dels projecte.
Indicadors de l’acció
Haver realitzat un mínim de 3 sessions de treball entre el CJB i el Casal Popular La Tecla per
establir el projecte (estructura, model de governança, definició del projecte...)
Haver mapejat la zona territorial del Casal Popular La Tecla a la recerca d'un local apropiat
per al projecte
Haver seleccionat els diferents locals potencials per a desenvolupar el projecte i haver
contactat amb la propietat pertinent.
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Haver iniciat el disseny de la reforma amb la col·laboració de Celobert
Haver mapejat i contactat als agents del territori que poden implicar-se en el projecte
Grau de satisfacció del projecte
Fonts de verificació
- Actes de les reunions realitzades
- Redacció del projecte
- Mapa dels locals potencials
- Mapa dels agents potencials de participar en el projecte
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Des del Consell de la Joventut de Barcelona fa anys que es detecta que les persones joves
pateixen una discriminació estructural, agreujada per la crisi econòmica, que impossibilita el
seu ple desenvolupament i els dificulta poder emancipar-se. El procés emancipador de les
persones joves passen directament perquè aquestes puguin accedir als recursos que els
permetin tenir autonomia. El principal problema és que els elements que componen la base
sobre la qual es fonamenta el procés emancipador estan en perill: l'accés a la formació és cada
vegada més limitat i de menys utilitat en el mercat laboral actual, les persones joves pateixen
una situació d'atur estructural i aquelles que treballen ho fan en unes condicions tan precàries
que no possibiliten la seva emancipació residencial.
L'objectiu general del programa d'emancipació és: “Reivindicar el dret de les persones joves a
desenvolupar-se en plenitud en la seva etapa de transició cap a la vida adulta”. Per poder
emprendre un projecte de vida autònom serà necessari que puguin gaudir sense restriccions
del seu dret a formar-se, que puguin incorporar-se al mercat laboral dignament i no
precàriament, i que es puguin emancipar residencialment de la llar d'origen. El programa
d'emancipació té en compte altres interseccionalitats que es troben amb la de ser jove i que
multipliquen les discriminacions, com poden ser l'origen i el gènere.
L'emancipació de les persones joves és, en definitiva, una realitat que s'ha d'abordar de
manera transversal i amb una visió global i per això des del CJB s'aposta per desenvolupar un
programa d'emancipació que es fonamenta en tres eixos:
●

L'accés a la formació de qualitat

●

L'accés a una feina digna

●

L'accés a un habitatge digne

3.A. Objectius
Objectius generals del programa
Analitzar amb profunditat la situació de les persones joves per poder actualitzar el discurs i
les propostes en matèria d'emancipació.
Situar el discurs d'emancipació del CJB a l'agenda política i social.
Fer seguiment de les iniciatives legislatives relacionades amb els tres eixos del programa
d'emancipació, posant especial èmfasi en l'habitatge i el reconeixement dels aprenentatges
adquirits a través de l’associacionisme juvenil.
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3.B. Descripció de les accions
3.1 Seguiment de polítiques d’habitatge
Justificació de l’acció
L’informe realitzat pel CNJC i l’Observatori DESC sobre joves llogateres (2020) afirma que la
situació d’aquestes ha empitjorat del 2008 al 2019: “l’emancipació juvenil a Catalunya s’ha
reduït notablement en els darrers onze anys, en especial dels 16 als 29 anys, on les joves
que es poden emancipar han passat de 33 a 24 de cada 100 joves, quan la mitjana europea
és de 31 joves emancipades i 69 que viuen amb els seus pares, i l’estatal 19 de cada 100
joves viuen de forma independent.” Les joves que, tot i les dificultats, viuen de forma
independent destinen de mitjana un 120% del seu salari a pagar el lloguer, quan les
recomanacions són del 30%.
Si mirem detalladament les xifres sobre ajudes públiques, aquestes indiquen que les joves
han rebut el 24,5% del total de les ajudes generals per pagar el lloguer concedides entre
2008 i 2018, l’informe argumenta: “aquests nivells semblarien correlatius al seu pes
poblacional o dins les llars de lloguer, del 20,7% i del 23,5% respectivament, però són
clarament insuficients si tenim en compte, per exemple, que les joves pateixen el doble
d’atur i que les ajudes generals han arribat tan sols al 18,3% de les llars joves el 2018” (CJNC
i Observatori DESC, 2020).
Per aquest motiu, és important reclamar i defensar mecanismes que garanteixin lloguers
assequibles per a les persones i polítiques públiques d’habitatge que permetin que les
persones desenvolupin el projectes vitals d’una forma plena i satisfactòria. El CJB és un dels
canals a través del qual la joventut pot transmetre les seves reclamacions i demandes en
clau municipal. Per tal de fer efectiva la millora de les condicions d'accés a l'habitatge de la
joventut a la ciutat de Barcelona cal que el CJB sigui present en els diferents espais de
participació de la ciutat.

Objectius generals
Fer seguiment de les iniciatives legislatives relacionades amb els tres eixos del programa
d'emancipació, posant especial èmfasi en l'habitatge i el reconeixement dels aprenentatges
adquirits a través de l’associacionisme juvenil.
Objectius específics
Fer incidència entorn a les problemàtiques que les persones joves de la ciutat han de fer
front en l'àmbit de l'habitatge.

3

Implementació de l’acció
La defensa del drets a l’habitatge digne contempla múltiples accions. En primer lloc, donat
que el CJB és un organisme amb accés a diferents espais de participació municipal, es
considera important garantir que s’escolti la veu de les persones joves organitzades en
aquests espais institucionals.
Sovint, el CJB i les entitats juvenils de la ciutat denuncien la poca escolta que hi ha envers les
persones joves, per aquest motiu, és important que el Consell aprofiti els diferents espais on
pot participar per tal que les polítiques públiques en matèria d’habitatge afavoreixin el
jovent de la ciutat.
Així doncs, l'acció d’aquesta línia consisteix en la participació de les representants del CJB en
els espais municipals referents en l’habitatge: el Consell de Ciutat (on es tracta la temàtica
puntualment), el Consell d’Habitatge Social de Barcelona i a la Taula d’Habitatge Cooperatiu
d’aquest.
Mapa relacional i agents que hi intervenen
Consell de ciutat.
Consell de l'habitatge social de Barcelona.
Taula d’habitatge cooperatiu.
Previsió de calendari
2021
Estratègia comunicativa
Difusió per les xarxes del CJB de l'activitat.
Indicadors de l’acció
Haver assistit a 2 trobades de la Taula d’Habitatge Cooperatiu.
Haver assistit al plenari i a la comissió permanent del CHSB.
Fonts de verificació
Actes de les reunions.
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3.2 Campanya pel dret a l'habitatge digne
Justificació de l’acció
Malgrat l’eliminació de qüestions molt regressives per a les llogateres, l’informe elaborat pel
CNJC i l’Observatori DESC (2020) deixa palès que el lloguer és, a la vegada, l’alternativa
majoritària a la compra i una forma precària de l’accés a l’habitatge: perquè els contractes
segueixen sent curts per a projectes vitals que requereixen major estabilitat; pel caràcter
desregulat dels preus, especialment en zones d’alta demanda i mercat tensionat, com és la
ciutat de Barcelona; i per la possibilitat de no prorrogar el contracte o augmentar el preu de
lloguer indiscriminadament per a poder tenir més guanys.
La nova llei catalana de contenció de rendes aprovada el setembre de 2020 és un punt
d’inflexió en sentit contrari, en introduir topalls de preus i per tant, frenant la bombolla
actual, així com desincentivant la no renovació o pujada de preu quan finalitza el contracte.
Ens trobem amb una legislació en matèria d’arrendaments més protectora que l’anterior, i
en un camí obert a la regulació que ha de possibilitar que els lloguers no es regeixin tan sols
pel mercat. Malgrat els avenços legislatius, la falta d’informació provoca en molts casos que
les joves llogateres desconeguin els seus drets i obligacions i, juntament amb la
discriminació, provoca abusos de les arrendadores vers les arrendatàries, o entre les
arrendatàries i les sotsarrendatàries.
És per tot això, i en l’informe s’especifica en la recomanació nº3, que cal dotar de major
informació les joves llogateres de Barcelona i oferir recursos per al seu assessorament i
defensa.
Objectius generals
Situar el discurs d'emancipació del CJB a l'agenda política i social.
Fer seguiment de les iniciatives legislatives relacionades amb els tres eixos del programa
d'emancipació, posant especial èmfasi en l'habitatge i el reconeixement dels aprenentatges
adquirits a través de l’associacionisme juvenil.
Objectius específics
Dotar de major informació a les joves llogateres de la ciutat de Barcelona sobre els seus
drets i recursos de defensa contra els abusos.
Implementació de l’acció
Durant l’any 2020 s’han realitzat 3 càpsules audiovisuals informatives d’1 minut cada una
sobre la llei de regulació del preu del lloguer. Aquest 2021 es vol ampliar el material amb la
participació d’activistes joves llogateres i donar sortida a aquest material a través d’una
campanya enfocada a la població jove llogatera de Barcelona. Aquesta campanya
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comunicativa girarà entorn a la llei de regulació del preu del lloguer i sobre les demandes de
les joves llogateres de la ciutat de Barcelona.
Persones i entitats destinatàries
Públic general.
Mapa relacional i agents que hi intervenen
Sindicat de llogateres.
CNJC
Relació amb altres accions del programa
3.2.
Previsió de calendari
Abril 2021 (i en moments que calgui donar més èmfasi a la temàtica)
Estratègia comunicativa
Elaboració d'un material gràfic i posada en marxa de la campanya comunicativa sobre el dret
a l'habitatge i persones joves.
Indicadors de l’acció
Mínim de 2 reunions amb entitats d'habitatge per tractar els continguts de la campanya.
Les càpsules audiovisuals han tingut 500 visites.
S’ha fet una noticia a la web d’inici de la campanya.
Fonts de verificació
Materials de difusió.
Publicacions a les xarxes.
Actes de les reunions.
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3.3 Reconeixement d'aprenentatges associatius
Justificació de l’acció
El CJB defensa que l'associacionisme juvenil també és una escola de formació i que les
persones joves que participen d'associacions adquireixen uns aprenentatges informals i no
formals que vàlids per a la seva ocupació. Quan es pren part de projectes, s'assumeixen
responsabilitats i tasques i es viu en primera persona els processos de decisió. És a dir, quan
es participa, s'inicia un procés de creixement i aprenentatge i que complementa aquells
coneixements que ja s'havien adquirit. Participar és, doncs, una eina importantíssima
d'apoderament de les persones.
La guia Posa't en Valor ha estat un pas important, ja que serveix per valoritzar les
competències adquirides a través de l'experiència associativa. S'ha iniciat una col·laboració
amb la Fundació Ferrer i Guàrdia (FFG) per tal d'unificar els materials creats tant pel CJB com
per la FFG, en una sola eina que incorpori elements de les dues entitats. En la mateixa línia
s'ha estat en contacte amb el CNJC per tal de plantejar una incidència política coordinada en
aquesta matèria.
Objectius generals
Situar el discurs d'emancipació del CJB a l'agenda política i social.
Objectius específics
Treballar amb altres organitzacions del sector per promoure el reconeixement, validació i
qualificació dels aprenentatges informals i no formals.
Implementació de l’acció
La implementació de l’acció consisteix en dur a terme el següent:
- Es continuarà duent a terme el procés d’incidència coordinada a través la Fundació Ferrer i
Guàrdia i el CNJC en els grup de treball amb la Direcció General de Joventut. Pel 2021
queden 3 sessions pendents: una al febrer sobre reconeixement de competències en relació
al món laboral, una al març sobre formes de certificació i eines acreditatives, i l’última al
març de tancament.
- Juntament amb la FFG i una empresa de disseny web s’elaborarà l’eina acreditativa fruit de
la unificació del “Posa’t en valor” del CJB i de “l’Activa’t” de la FFG. Es farà un procés de
recollida de feedback per part d’agents clau en la temàtica per tal de finalitzar l’eina. Un cop
estigui acabada es preveu fer una presentació pública a l’Espai Jove la Fontana si les
condicions i restriccions sanitàries del moment ho permeten. En el cas que no fos possible,
es faria de forma telemàtica.
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Persones i entitats destinatàries
Població jove de Barcelona.
Mapa relacional i agents que hi intervenen
Fundació Ferrer i Guàrdia, CNJC.
Relació amb altres accions del programa
3.6., 3.7.
Previsió de calendari
2021
Estratègia comunicativa
Difusió per xarxes i web del CJB.
Indicadors de l’acció
3 reunions de del grup de treball amb la DGJ, FFG i CNJC.
3 reunions de treball amb FFG i CNJC
1 sessió de presentació
Fonts de verificació
Actes de les reunions.
Eina conjunta.
Publicacions a les xarxes.
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3.4 Promoció dels drets i deures laborals
Justificació de l’acció
La joventut es troba constantment amb condicions precàries en el món laboral: això passa
sovint en moments en el que s'ha de compaginar l'activitat laboral amb l'activitat
acadèmica, ja que sovint només s’opta a ofertes temporals i de baix salari, però també a
l’hora d’accedir a les primeres feines.
La precarietat laboral no és un fet exclusiu que pateixen les persones, tot i que aquest sector
de la població la pateix de manera més intensa. La normalització de la precarietat pot
provocar al seu torn una pèrdua de consciència col·lectiva per part de les persones joves, i
que aquestes deixin d’oferir resistència al model acceptant-lo com a únic i inevitable.
Aquesta línia s'enfoca en la promoció dels drets i deures laborals per tal de no normalitzar
les situacions de precarietat en què es troben les persones joves.
Objectius generals
Situar el discurs d'emancipació del CJB a l'agenda política i social.
Objectius específics
· Promoure els drets i deures laborals entre la població jove.
· Treballar per la no normalització de la precarietat laboral juvenil.
Implementació de l’acció
La implementació d’aquesta acció consisteix en dur a terme les següents accions:
- En col·laboració amb les entitats de l’espai d'ocupació del CJB es dissenyarà un apartat de
preguntes freqüents sobre ocupació juvenil a l’apartat d’emancipació de la nova web del
CJB. Aquest apartat es vol conceptualitzar a partir de l’abril del 2021, juntament amb
l’elaboració del nou web del CJB.
- Durant el 2020 s’ha estat treballant conjuntament amb el PIJ Gràcia i el CRAJ per tal de
crear un marc de directrius sobre ofertes de feina i precarietat. Enguany, es vol fer visible
aquest marc a través de l’eina del semàfor de la precarietat laboral. Un semàfor que
acompanyarà cada oferta laboral que es publiqui al PIJ Gràcia i CRAJ per tal de fer visible la
precarietat de les ofertes a les quals les persones joves accedeixen. Aquesta acció es farà
conjuntament amb les entitats de l’espai d’ocupació.

Persones i entitats destinatàries
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Persones joves de la ciutat de Barcelona.
Mapa relacional i agents que hi intervenen
· PIJ
· CRAJ
· Entitats sindicals
Relació amb altres accions del programa
3.6., 3.7.
Previsió de calendari
Tot l’any.
Estratègia comunicativa
Difusió per xarxes i web del CJB.
Difusió per les xarxes del PIJ.
Indicadors de l’acció
Haver elaborat un document marc sobre ofertes laborals i precarietat.
Haver realitzat 2 accions de difusió.
Haver creat un apartat de preguntes freqüents a la nova web del CJB
El semàfor s’ha aplicat a un mínim del 25% de les ofertes laborals publicades pel CRAJ i el PIJ
Gràcia.
Fonts de verificació
Material de difusió.
Documentació interna.
Apartat a la web.
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3.5 Precarietat en el sector del lleure
Justificació de l’acció
Les treballadores del sector del lleure tenen un rol de gran importància i indispensable per
integrar valors necessaris en l’educació formal a través de les tasques que es realitzen en el
món educatiu, de cures i d’acompanyament a la infància. Les persones joves són qui ocupen
la majoria de llocs de treball en aquest sector en què les condicions acostumen a ser molt
precàries. En el lleure en general, però sobretot en menjadors, extraescolars, espais de
migdia, profesores de repàs, la crisi desencadenada per la covid-19 ha afectat més
contundentment.
Perquè ja era un sector precaritzat i encara ho serà més arran de la crisi de la covid-19, el
CJB creu imprescindible continuar amb la tasca de situar les demandes del sector del lleure
en el seu programa d’actuació.
Objectius generals
Situar el discurs d'emancipació del CJB a l'agenda política i social.
Analitzar amb profunditat la situació de les persones joves per poder actualitzar el discurs i
les propostes en matèria d'emancipació.
Objectius específics
Consolidar el treball en xarxa entre entitats dels CJB.
Implementació de l’acció
L’acció consistirà en la creació d’un grup de treball específic amb referents del lleure de les
diferents entitats que formen part del CJB per seguir treballant el tema internament i fent
xarxa amb col·lectius i entitats que tinguin interès en col·laborar. Es plantegen 4 reunions
repartides al llarg del 2021.
L’objectiu d’aquest grup de treball és analitzar la situació de les persones joves en el sector
del lleure i aportar propostes d’actuació al PFOJQ. D’altra banda, de cara al 2022 i un cop
assentades unes bases de treball compartides, el GT d’Emancipació es planteja la possibilitat
d’ampliar la feina en aquest àmbit i realitzar accions de caire més extern.
Persones i entitats destinatàries
Persones joves treballadores del sector del lleure.
Mapa relacional i agents que hi intervenen
Acció Jove, Avalot, JOC, entitats del lleure educatiu.
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Relació amb altres accions del programa
3.4., 3.6.
Previsió de calendari
2021
Estratègia comunicativa
Difusió pels canals habituals del CJB.
Indicadors de l’acció
S’han realitzat un mínim de 4 trobades del grup de treball
S’ha realitzat un pla de treball conjunt amb el grup de treball
Fonts de verificació
· Actes de les reunions.
· Pla de treball.
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3.6 Pla de Foment de l’Ocupació Juvenil de Qualitat
Justificació de l’acció
La situació laboral de les persones joves a Barcelona segueix sent un repte important de
ciutat. Si la crisi econòmica ha comportat un augment de l’atur i de la precarietat en tots els
sectors professionals, en la població jove els seus efectes encara han estat més importants:
més temporalitat, menys ocupació i disminució del nivell salarial. Amb la nova crisi
desencadenada per la covid-19, la situació precària en què es trobava ja la població jove s’ha
agreujat. Sens dubte, les oportunitats de treball de qualitat, la formació i la millora de
l’ocupabilitat, són clau i haurien de poder facilitar majors possibilitats d’emancipació i vida
digna a les joves de Barcelona.
Objectius generals
Fer seguiment de les iniciatives legislatives relacionades amb els tres eixos del programa
d'emancipació, posant especial èmfasi en l'habitatge i el reconeixement dels aprenentatges
adquirits a través de l’associacionisme juvenil.
Objectius específics
Fer incidència entorn a les problemàtiques que les persones joves de la ciutat han de fer
front en l'àmbit de l'ocupació.
Implementació de l’acció
El CJB ha participat tant en reunions de seguiment com amb aportacions conjuntes amb les
sindicals al Pla d’Acció per l’Ocupació Juvenil 2020. La línia ha de continuar en aquest sentit,
aprofitant els espais de debat, proposició i decisió de polítiques públiques dels que es
disposa com a CJB.
Cal tenir present que el PFOJQ s’amplia un any, fins el 2021, per fer coincidir el seu final
amb el del Pla d’Adolescència i Joventut. El CJB conjuntament amb les entitats juvenils
sindicals es coordinaran per tal d'aportar les demandes i propostes al PAOJ 2021 i al PFOJQ.
Persones i entitats destinatàries
Persones joves de la ciutat de Barcelona.
Mapa relacional i agents que hi intervenen
Barcelona Activa.
Departament de Joventut.
Entitats sindicals juvenils.
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Relació amb altres accions del programa
3.4., 3.7.
Previsió de calendari
Tot l’any.
Estratègia comunicativa
Difusió pels canals habituals del CJB de fets rellevants del PFOJQ
Indicadors de l’acció
Mínim 3 reunions anuals de seguiment.
Mínim assistència a dues reunions del PFOJQ.
Reunió d'avaluació amb les entitats sindicals del seguiment del PFOJQ.
Fonts de verificació
Actes de les reunions.

14

3.7 Saló de l’ocupació juvenil
Justificació de l’acció
En el marc de la lluita contra l'atur i la precarietat laboral, el CJB va participar en les
negociacions del nou Pla per al Foment de l'Ocupació Juvenil i de Qualitat 2016-2020, que té
com a objectiu principal promoure l'ocupació entre les persones de 16 a 29 anys a la ciutat
de Barcelona. Les entitats sindicals del CJB van fer la sol·licitud a l'Ajuntament de Barcelona
d'incloure al Pla la creació d'un saló de l'ocupació juvenil a la ciutat, per tal d'apropar els
joves al mercat laboral i fomentar l'ocupació i la contractació juvenil, vetllant per unes
condicions laborals dignes i una major qualitat de l'ocupació. Finalment, es va incorporar al
Pla l'organització d'un saló anual de l'ocupació jove (mesura 43). El 2021 serà el quart any
que se celebra el saló.
Cal consolidar el Saló com un espai de referència de l’ocupació de qualitat a la ciutat. Aquest
ha de ser el tret diferencial del Saló: els i les joves que el visitin ho han de fer amb la
confiança que allò que es presenta en aquest espai aprova uns criteris de qualitat, però
també amb la certesa que trobaran elements i eines per superar situacions de precarització
en l’entorn laboral.
A causa de la situació derivada per la covid-19, aquest projecte, pel fet de ser un
esdeveniment multitudinari, es pot veure alterat. Així doncs, des del CJB es continuarà
mantenint una coordinació fluida amb les professionals responsables de l’organització del
Saló de l’Ocupació, per tal d’adaptar les activitats proposades pel CJB a possibles nous
formats del Saló de l’Ocupació o les alternatives que se’n derivin.
Objectius generals
Situar el discurs d'emancipació del CJB a l'agenda política i social.
Fer seguiment de les iniciatives legislatives relacionades amb els tres eixos del programa
d'emancipació, posant especial èmfasi en l'habitatge i el reconeixement dels aprenentatges
adquirits a través de l’associacionisme juvenil.
Objectius específics
Dotar a les persones joves de coneixements sobre els seus drets laborals per tal d'evitar
possibles agressions i vulneracions de drets.
Informar a les persones joves sobre les vies i procediments per autoocupar-se i els diferents
models existents.
Implementació de l’acció
El saló de l'ocupació es durà a terme durant l’últim trimestre del 2021, el CJB hi estarà
present mitjançant la participació als espais següents:
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- Espai Defensa els teus drets laborals, en el que les organitzacions sindicals juvenils faran
activitats sobre els drets i deures laborals.
- Espai Comparteix, en el qual s'organitzarà conjuntament amb les organitzacions sindicals
una activitat entorn el “Posa’t en valor” en una taula rodona, també amb la voluntat no
només de conscienciar els i les joves que participen o han participat en entitats de les
competències que han adquirit, sinó també amb la pretensió d’arribar al personal dels
departaments de Recursos Humans presents al Saló. Pel 2021 s'espera haver avançat en el
reconeixement de les competències associatives a nivell català i pivotar la participació al
Saló al voltant d’una eina ja conclosa i reconeguda.
Persones i entitats destinatàries
Persones joves de la ciutat de Barcelona.
Mapa relacional i agents que hi intervenen
-GT d'ocupació juvenil
-Sindicals CJB
-Ajuntament de Barcelona
-Barcelona Activa
- Fundació Ferrer i Guàrdia
Relació amb altres accions del programa
3.3.
Previsió de calendari
Juliol-Setembre 2021
Estratègia comunicativa
El CJB farà la difusió del saló mitjançant els seus canals de comunicació, amb especial èmfasi
en les activitats que impulsa o participa el CJB.
Indicadors de l’acció
La participació de les entitats sindicals del CJB participin a l'espai Defensa els teus drets
laborals fent xerrades sobre drets i deures laborals.
Participar a l'espai Coneix com a CJB.
Sessió d'avaluació del saló amb el GT
Fonts de verificació
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Sessió d'avaluació del saló amb el GT, programa del saló.

3.8 Renda Bàsica Universal
Justificació de l’acció
Les dificultats que les joves es troben en el mercat laboral, amb unes condicions
especialment precaritzades i un escàs poder de negociació, s’hi afegeixen les dificultats per
adquirir formació i per accedir de forma autònoma a béns bàsics com l’habitatge. Des del
CJB s’observa com les eines i mecanismes que existeixen per millorar les condicions de vides
de les persones joves són insuficients i sovint es troben extremadament limitades.
La Xarxa per la Renda Bàsica defineix la Renda Bàsica com a “un ingrés pagat per l’estat, com
a dret de ciutadania, a cada membre de ple dret o resident de la societat inclús si no vol
treballar de forma remunerada, sense tenir en consideració és ric o pobre o, dit d’una altra
forma, independentment de quines puguin ser les altres fonts de renda, i sense donar
importància amb qui convisqui la persona.” La RBU es planteja com una eina amb un fort
efecte emancipador per les persones joves, dotant-les d’una major capacitat de decisió
sobre els seus plans actuals i de futur en funció de les oportunitats de formació i treball que
tinguin al seu abast.
En aquest context, sorgeix el debat sobre la possibilitat d'establir un sistema redistributiu
com la Renda Bàsica que pot transformar, no només la qualitat de vida de les persones i
concretament de les persones joves sinó també la concepció de la joventut en la societat.
L'associacionisme juvenil ha de poder ser coneixedor i prendre posició sobre aquestes
alternatives, tant per la defensa pròpia de la joventut com en defensa del propi
associacionisme. Una renda bàsica que a més de millorar les condicions de vida de les
persones joves, pot també ser un mecanisme que incentivi al temps "lliure" perquè les joves
s'associïn i facin vida comunitària.

Objectius generals
Analitzar amb profunditat la situació de les persones joves per poder actualitzar el discurs i
les propostes en matèria d'emancipació.
Situar el discurs d'emancipació del CJB a l'agenda política i social.
Objectius específics
Promoure la reflexió sobre la RBU amb perspectiva juvenil.
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Implementació de l’acció
Aquesta acció consisteix en la realització d’un cicle de xerrades-debats amb el tema de la
RBU i joves com a eix vertebrador. El cicle es proposa de 4 sessions, les quals cada una
treballarà un tema amb profunditat:
1- RBU, joves i ocupació
2- RBU, joves i habitatge
3- RBU, joves i consum
4- Debat i posicionament conjunt de les entitats del CJB. Per concloure el cicle es farà un
dossier de les conclusions de cada sessió per poder difondre entre les entitats.
Persones i entitats destinatàries
Persones joves de la ciutat de Barcelona.
Mapa relacional i agents que hi intervenen
- E ntitats sindicals membres del CJB.
- X
 arxa de renda bàsica
- IDHC
Relació amb altres accions del programa
3.2., 3.4.
Previsió de calendari
Setembre- desembre 2021
Estratègia comunicativa
El CJB farà difusió del cicle mitjançant els seus canals de comunicació habituals
Indicadors de l’acció
S’ha creat un document de conclusions del cicle.
S’ha establert vincle com a mínim amb dues entitats noves.
Fonts de verificació
Programa del cicle, relatoria.
Materials de difusió.
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Antecedents
La realitat actual es veu directament afectada per accions de les generacions anteriors. Un
posicionament basat en els Drets Humans ha d’assegurar que cada generació futura pugui
gaudir d’unes condicions més justes i d’un entorn més favorable que la generació anterior.
Durant molt temps s’ha actuat sense pensar en les conseqüències que la lògica de mercat
lliure, el consumisme desenfrenat i l’explotació dels recursos naturals i les persones comporta
pel conjunt del planeta.
Així doncs, les persones joves d’arreu del món estan buscant vies alternatives a aquesta
situació, protagonitzant i liderant nous moviments i organitzacions que els permeten ser
crítiques i, col·lectivament, lluitar per revertir aquesta situació global de desigualtats
estructurals i construir un món just. Un món que es veu afectat per la crisi sanitària de la
covid-19 i ens posiciona en un context de crisi econòmica, social i política d’escala global. Ara,
més que mai, quan la tendència dels governs és de prioritzar “primer els de casa” és necessària
una aposta internacionalista de justícia global.
El Programa de Justícia Global ha sigut el reflex de la voluntat del CJB i de les entitats que el
conformen, per una banda, de conèixer les interdependències dels conflictes globals i locals, i
per altra banda per articular vies de col·laboració i treball en xarxa. Fa 5 anys el CJB va assumir
el repte d'explorar nous horitzons que van donar com a resultat projectes amb molt èxit: el
projecte de Bòsnia, que ha culminat en un grup autònom de joves i memòria amb perspectiva
internacionalista, i el projecte de Sàhara Dempeus, entitat juvenil referent del moviment
pro-sahrauí a Catalunya. La feina feta el 2020 ha consistit precisament en analitzar i treballar
amb joves organitzades en la defensa de Drets Humans arreu del món, facilitant el treball en
xarxa i els fluxos de coneixement compartit i el treball col·laboratiu.
D’aquesta manera, el programa del CJB pel 2021 dóna continuïtat i aprofundeix en la tasca
realitzada el 2020, reforçant el paper del CJB com a agent compromès amb les lluites dels
pobles en situació de vulneració i amb la construcció d'una Barcelona solidària i responsable.
Les activitats que conformen aquest programa tenen com a finalitat posicionar
l’associacionisme juvenil de la ciutat de Barcelona en un context global de qüestionament de
les desigualtats estructurals que conformen el planeta, advocant per un futur que pugui ser
viscut amb dignitat independentment del lloc on et toqui néixer.
Cal puntualitzar, però, que la crisi desencadenada per la covid-19 obliga a adaptar algunes de
les línies treballades amb les entitats i adaptar-les a l’entorn virtual. Malgrat aquest fet, es
mantenen els mateixos eixos de treball ja definits en el programa anterior:
●
●
●
●

Repensar el concepte de cooperació directa i caminar cap a una forma de relacionar-se
amb el món crítica, transformadora, antiracista, decolonial i feminista.
Contribuir a prendre consciència de les interdependències entre el món local i el món
global.
Enfortir l’enxarxament local i global amb agents juvenils per assolir objectius comuns.
Desenvolupar una estratègia coherent on el coneixement de la realitat dels territoris,
la sensibilització i la incidència estiguin estretament connectats.
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4.A. Objectius
Objectius generals del programa
Treballar conjuntament amb entitats i agents dels territoris des d’una perspectiva jove
fomentant la participació i l'apoderament juvenil.

Connectar els esdeveniments globals-locals a través d’accions de sensibilització a la ciutat de
Barcelona i fomentar l’educació per la justícia global entre les entitats juvenils.

Incidir sobre les causes estructurals de les injustícies a través de les xarxes locals, nacionals i
internacionals.

4.B. Descripció de les accions
4.1 Capgirem el món, revoluciona’t per la justícia global
Justificació de l’acció
A Barcelona les joves afronten un 2021 incert, enmig d’una crisi sanitària, econòmica i social
que posa en evidència la realitat de la globalització, perpetuant injustícies i desigualtats que
s’han intensificat amb la crisi del 2008 i la desencadenada per la covid-19. Les joves
entomen un món insostenible basat en un sistema que només beneficia a qui més té, que
invisibilitza el treball de cures i augmenta la precarietat arreu.
Davant d’aquesta situació global, les joves veuen com els seus projectes de futur i present
s’aturen. La joventut es projecta en un món desigual, injust, que pateix les conseqüències
d’un accelerat canvi climàtic i on davant d’aquesta conjuntura els representants polítics
aposten per retallar llibertats en pro de la seguretat. Les reaccions més conservadores es
consoliden i veiem com la ultradreta es fa lloc a les institucions arreu.
Des de l’associacionisme juvenil de la ciutat, es veu la necessitat de ser proactives en la
creació de discursos basats en la solidaritat i la intercooperació, fugint del discurs bel·licista i
de la por. Cal un replantejament de les dinàmiques tradicionals de veure el món donant més
veu a les persones que viuran en el món del demà: les persones joves.
Durant el 2020, el CJB, ha treballat per repensar el concepte de cooperació tradicional i
s’han compartit visions i eines per caminar cap a una forma de relacionar-se amb el món
crítica, transformadora, antirracista, decolonial i feminista, des de la justícia global.
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Enguany, es vol seguir treballant en aquesta reflexió amb la població jove. Amb la finalitat,
per una banda, de poder assegurar que les accions que s’implementen des de
l’associacionisme juvenil siguin transformadores i no perpetuadores de desigualtats; i, per
altra banda, per apropar la justícia global a un públic jove no necessàriament associat, que
permeti la creació i consolidació d’una consciència general de solidaritat i intercooperació.
Objectius generals
Connectar els esdeveniments globals-locals a través d’accions de sensibilització a la ciutat de
Barcelona i fomentar l’educació per la justícia global entre les entitats juvenils.
Objectius específics
Treballar el discurs de justícia global des de l’associacionisme juvenil.
Apropar la justícia global a la població jove.
Implementació de l’acció
Aquesta línia de treball té la voluntat de generar espais de reflexió i debat sobre la justícia
global amb les entitats juvenils i joves en general de Barcelona per esdevenir ciutadans i
ciutadanes joves conscients de les desigualtats globals i compromeses amb la defensa dels
drets humans.
Seguint amb la línia de treball iniciada l’any 2020, aquest 2021 se seguirà treballant en la
campanya i jornades construïdes de la mà de la Fede.cat i del CNJC: Capgirem el món!
Revoluciona’t per la justícia global en tres eixos de treball. Enguany, però, l’objectiu és anar
un pas més enllà del Capgirem el món! i aconseguir dur a terme diferents accions de
promoció i sensibilització al llarg de l’any (i no només de manera puntual al voltant del 10 de
desembre).
Per aquest motiu, estan previstes les següents iniciatives:
- 4 debats telemàtics sobre reptes globals amb una mirada intergeneracional. Es
convidaràn activistes joves i referents catalans de les següents àrees: ecofeminisme,
antiracisme, justícia ambiental i drets dels pobles. Aquesta 4 debats estan previstos
pel mes de maig de 2021.
-

Jornada de sensibilització al voltant del 10 de desembre, dia internacional dels drets
humans. Aquesta jornada constarà d’una secció de reflexió en format de taula
rodona/podcast que girarà entorn als reptes globals de la justícia global amb
perspectiva juvenil i una altra secció més lúdica en format concert. La jornada de
sensibilització es començarà a conceptualitzar a partir del mes de febrer de 2021, ja
que es va valorar sobre les anteriors jornades la necessitat d’anar amb més previsió
a l’hora de confeccionar la programació.

-

Campanya destinada a joves i a entitats juvenils per tal de promoure la participació
en la justícia global, en projectes de voluntariat i cooperació transformadors i
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prevenir models de voluntariat internacional que generen un impacte negatiu.
Aquesta campanya s’activarà en el marc de la difusió de les dues accions del 2021: al
maig amb els debats telemàtics i al desembre amb la jornada de sensibilització.
Persones i entitats destinatàries
- Entitats juvenils de Barcelona
- Joves de la ciutat de Barcelona.
Mapa relacional i agents que hi intervenen
- LaFede
- CNJC
Relació amb altres accions del programa
4.2., 4.3., 4.4., 4.6.
Previsió de calendari
Es preveu una acció telemàtica al maig i les jornades presencials/telemàtiques al desembre.
Estratègia comunicativa
Difusió per xarxes i canals habituals del CJB i de les entitats.
Indicadors de l’acció
2 reunions amb entitats de l'àmbit de la cooperació internacional
S’han realitzat 4 activitats telemàtiques.
S’ha dut a terme una jornada sobre justícia global i joves a la ciutat.
Han participat 7 entitats en l'organització de les activitats.
Han assistit a les activitats mínim 200 persones joves
2 entitats del CJB fora de l’àmbit de justícia global s’han implicat en l’àrea de treball de
Justícia Global del CJB o han iniciat projectes sobre justícia global.
Fonts de verificació
Materials visuals de difusió, articles, actes de les reunions.
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4.2 Joves pel Sàhara Occidental
Justificació de l’acció
La situació de la joventut sahrauí està condicionada pel conflicte polític i, segons el seu lloc
de residència, les condicions de vida canvien substancialment. El jovent sahrauí de la
diàspora té dificultats afegides a l’hora de regularitzar la situació als països de rebuda, com
és el cas de l’estat Espanyol que dificulta encara més l’estatus legal de les persones sahrauís
del que ho fa amb la majoria de nacionalitats del nord d’Àfrica, negant així un
reconeixement de nació i identitat al poble sahrauí. D’altra banda, el jovent que habita als
territoris ocupats viu l’intent de genocidi que perpètua la monarquia marroquí i es veu
sotmès a la repressió que s’acarnissa especialment amb les dones i les persones joves, ja
sigui mitjançant repressió policial o limitant l’accés a oportunitats laborals i socials.
Finalment, el jovent que habita als campaments de refugiats es troba amb una realitat
econòmica adversa: aquelles persones que han pogut estudiar fora, quan tornen es troben
amb l’absència de llocs de treball, a la que s’hi afegeix una frustració personal per no poder
desenvolupar la seva carrera professional i projecte de vida.
La davallada de l’ajuda humanitària i la cooperació internacional per part dels Estats, a la
qual se suma l’agreujament derivat de la crisi de la covid-19, augmenta els factors de risc
d’aquest grup social i de tota la comunitat sahrauí. Els nous factors derivats del canvi
climàtic no auguren un horitzó d’esperança i aboquen a una crua realitat d’aïllament i de
reducció de la cooperació i obtenció de recursos necessaris per la supervivència d’aquesta
comunitat.
L’incompliment dels acords de pau internacionals de 1991 i la vulneració sistemàtica dels
drets fonamentals del poble sahrauí han forçat el Front Polisario a un canvi d’estratègia i a
declarar la guerra al Marroc, amb la intenció de buscar una solució efectiva a un conflicte
enquistat des del període colonial.
Degut al desenvolupament del conflicte i la impossiblitat de dur a terme projectes a terreny
per part de les entitats catalanes, i alhora, la no possibilitat de realitzar els projectes de
Vacances en Pau, des del Front Polisario i la Mesa del Moviment Català en Suport al Poble
Sahrauí, s’ha expressat la gran necessitat de visibilitzar les diferents situacions de
vulneracions de Drets Humans que estan patint arreu del territori sahrauí.
Davant d’aquesta successió d’esdeveniments el CJB reafirma el seu posicionament de suport
a la població sahrauí i condemna la vulneració de Drets Humans i l’ocupació il·legítima per
part del Marroc dels territoris del Sàhara Occidental.
El treball del CJB amb el grup de treball de Sàhara Dempeus ha donat com a resultat la
consolidació del grup de treball amb la constitució en forma jurídica pròpia com a associació
Sàhara Dempeus. Sàhara Dempeus s'està convertint en una organització pro-sahrauí de
referència per ser la primera que involucra a tantes persones joves. Una de les mostres de la
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seva rellevància és que han estat convidats a participar a l'intergrup del Parlament sobre la
temàtica sahrauí. L'associació la componen un total de 30 joves que treballen conjuntament
amb el CJB.
Durant el 2020, el CJB i Sàhara Dempeus han continuat una col·laboració estreta per dur a
terme accions de sensibilització i donar resposta a les diferents vulneracions de drets
humans que pateix el poble sahrauí, posant èmfasi a l’escalada del conflicte de l’últim
trimestre de 2020. També durant el 2020 el GT de Sàhara ha continuat amb el treball sobre
l’elaboració de l’informe de l’estat de la joventut a campaments de Tindouf. S’ha fet tot el
buidatge i per finals d’any hi havia el compromís de tenir un document acabat. La realitat al
Sàhara Occidental ha canviat i el grup de treball ha parat aquesta activitat per dur a terme
tasques de denúncia, sensibilització i incidència. Tot i així, l’informe es tancarà entre el gener
i febrer de 2021.
Durant el 2021 el CJB té el compromís de treballar per fer difusió de la situació de
vulnerabilitat que pateixen les persones joves a campaments i la resta de territori sahrauí, i
fer la incidència pertinent a través de la xarxa catalana pro-sahrauí. Aquesta incidència es
durà a terme a través de la participació de la Plataforma pel Sàhara. Des de la creació de la
Plataforma pel Sàhara, aquesta ha servit com a espai de coordinació entre les entitats
pro-sahrauís de Catalunya, com un espai d'intercanvi per compartir coneixements i bones
pràctiques i, com a canal per fer incidència política. S'ha mantingut la coordinació de
projectes de les entitats i posada en comú d'informació respecte als esdeveniments al
Sàhara Occidental.
Objectius generals
Treballar conjuntament amb entitats i agents dels territoris des d’una perspectiva jove
fomentant la participació i l'apoderament juvenil.
Connectar els esdeveniments globals-locals a través d’accions de sensibilització a la ciutat de
Barcelona i fomentar l’educació per la justícia global entre les entitats juvenils.
Incidir sobre les causes estructurals de les injustícies a través de les xarxes locals, nacionals i
internacionals.
Objectius específics
Vincular el treball local del CJB amb agents internacionals.
Enfortir l’enxarxament local i global amb agents juvenils per assolir objectius comuns.

Implementació de l’acció
Enguany, amb la voluntat de visibilitzar i denunciar la situació que pateixen les joves als
campaments de Tindouf i a la resta de territori sahrauí, es realitzarà la maquetació i difusió
del document informe de la situació de la població jove elaborada conjuntament amb les
voluntàries del grup de treball del Sàhara del CJB. Durant el mes de març, es realitzarà una
jornada de presentació del treball realitzat juntament amb Sàhara Dempeus, aquesta, si la
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situació del moment ho permet, es realitzarà presencialment a l’Espai Jove la Fontana, si no,
es realitzarà de forma telemàtica a través de la plataforma zoom.
Per tal de difondre la situació de les persones joves als campaments de Tindouf i millorar la
seva situació, es difondrà l’informe a les xarxes en les quals és present el CJB: la Plataforma
pel Sàhara, el CNJC. També es difondrà a entitats i plataformes col·laboradores com la
Fede.cat i a les institucions pertinents de la ciutat de Barcelona.
Se seguirà treballant en xarxa, aportant els recursos dels quals disposa el CJB, a través de la
Plataforma pel Sàhara amb els objectius de:
-

-

Tenir espai de treball en cas d’emergències per tal de realitzar accions de denúncia
derivades de la successió d’esdeveniments determinants per la causa sahrauí.
Accions unitàries de sensibilització puntuals.
Fer incidència política conjunta (institucional i de carrer).

Persones i entitats destinatàries
Joves de la ciutat de Barcelona
Joves a campaments de Tindouf
Ministeri de Joventut i Esports de la RASD
Mapa relacional i agents que hi intervenen
-

Plataforma pel Sàhara
Mesa del Moviment Català en Suport al Poble Sahrauí
Sàhara Dempeus
UJSARIO
Ministeri de Joventut i Esports de la RASD

Relació amb altres accions del programa
4.1., 4.3., 4.4., 4.5.
Previsió de calendari
Tot l’any.
Estratègia comunicativa
Difusió a través dels canals habituals de comunicació del CJB.
Indicadors de l’acció
S’ha publicat el document informe
S’ha fet un acte de presentació
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S’han fet 5 reunions amb el GT de Sàhara
Fonts de verificació
Materials visuals de difusió, articles, actes de les reunions.

4.3 Mapeig de les lluites juvenils al món
Justificació de l’acció
Per tal que les entitats del CJB i d’altres del context local puguin establir un diàleg directe i
treballar conjuntament amb actors de les lluites juvenils globals (per mitjà dels diferents
espais o accions a impulsar), cal primer identificar-los. El mapeig és el pas previ necessari,
per tant, a l’establiment de relacions de col·laboració estable que el CJB vol generar amb
col·lectius internacionals.
Permet identificar una gran diversitat de reivindicacions, maneres d’organitzar-se,
estratègies i iniciatives impulsades, entre d’altres. Partint de la premissa que els
coneixements que guien el Nord global són profundament eurocèntrics i parafrasejant a
Boaventura de Sousa Santos, el CJB buscarà afrontar el malbaratament de l’experiència
sorgida de les lluites socials del Sud: la detecció d’afinitats i complementarietats entre
diferents concepcions propiciarà aprofitar al màxim la solidaritat i l’eficàcia de les lluites
d’aquí i d’arreu. Aquest, en conseqüència, implica una mirada planetària; el mapeig es durà
a terme a partir de la definició d’una sèrie de zones geogràfiques i eixos temàtics prioritaris.
Objectius generals
Treballar conjuntament amb entitats i agents dels territoris des d’una perspectiva jove
fomentant la participació i l'apoderament juvenil.
Objectius específics
Identificar col·lectius, organitzacions, moviments i activistes juvenils internacionals
organitzades.
Establir contacte amb aquests agents per tal de generar sinergies i establir marcs de
col·laboració.
Implementació de l’acció
En el conjunt d’aquest exercici, el CJB establirà col·laboracions amb diferent grau
d’implicació: alguns agents seran partícips del mapeig de forma directa i n’hi haurà que
aportaran eines que puguin ser d’utilitat, com també coneixements i contactes.
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En aquest sentit, el CJB cooperarà estretament amb l’SCI, que s’encarregarà de mapejar les
lluites juvenils de la regió Mediterrània. Amb aquesta entitat, per tant, hi haurà una relació
de coordinació permanent en el temps, abordant conjuntament qüestions com la definició
dels criteris a utilitzar per seleccionar actors juvenils d’interès. La coordinació també serà
permanent amb el grup de recerca JOVIS (UPF) per aspectes vinculats a altres línies. La seva
expertesa en l’àmbit de la investigació sobre joventut fa que aportin coneixements útils pel
mapeig, així com contactes de diferents àrees geogràfiques.
Per altra banda, mitjançant la cooperació amb diferents organitzacions que treballen sobre
terreny en diferents regions, o que per altres motius compten amb contactes pertinents, el
CJB farà un buidatge/cribratge d’actors per tal d’establir-hi relacions estables. També serà
present en espais o trobades de compartició de coneixement al voltant de joventut i
moviments socials i, per últim, generarà un marc propici per la participació activa de les
entitats de l’àrea de Justícia Global (a banda del cas ja esmentat de l’SCI), prenent en
especial consideració les seves necessitats (com la voluntat d’enxarxar-se amb col·lectius de
certes àrees en concret) i fent-les partícips de la detecció d’actors internacionals
estretament vinculats als seus àmbits d’actuació.
Persones i entitats destinatàries
Col·lectius i activistes juvenils internacionals.
Mapa relacional i agents que hi intervenen
-

SCI

-

JOVIS.com

-

Entitats membres del CJB

-

Organitzacions en contacte amb actors juvenils internacionals

Relació amb altres accions del programa
4.4, 4.5, 4.6.
Previsió de calendari
De gener a abril.
Estratègia comunicativa
-

Difusió d’una entrada específica al web del CJB sobre el projecte ‘Barcelona, ciutat
acollidora de les lluites juvenils al món’, així com de la documentació explicativa.

-

Difusió per xarxes i canals habituals del CJB i de les entitats.

Indicadors de l’acció
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S’han creat com a mínim 20 nous contactes internacionals per part del CJB.
Fonts de verificació
Fotografies, actes de les reunions, notícies al web, altres materials de difusió.

4.4 Enfortim el teixit juvenil local; caminem cap a un nou pacte
intergeneracional
Justificació de l’acció
Un dels objectius principals del CJB per l’any 2021 és fomentar el diàleg entre joves
activistes de Barcelona i d’arreu, promocionant així l’enfortiment de xarxes internacionals.
Aquesta línia va enfocada a la solidificació del teixit local, que permeti coordinar de forma
efectiva les entitats membres del CJB de l'àrea de Justícia Global entre elles, però també
amb altres del seu entorn més proper.
D’aquesta manera, el CJB vol plantejar en l’àmbit local accions transversals, que reconeguin
la realitat plural del territori i posin al centre els col·lectius més vulnerabilitzats, per tal de
contribuir a la generació d’un nou pacte intergeneracional i, simultàniament, erigir un diàleg
amb el context internacional. A més, l’objectiu és aquest procés tingui en compte la
diversitat de persones joves que cohabiten Barcelona. S'aposta per una sèrie d’espais
participatius que parteixin d’un grup local més estable en el temps, el qual permeti mantenir
la coherència entre totes les accions que es fan des d'aquest àmbit del CJB.
Objectius generals
Treballar conjuntament amb entitats i agents dels territoris des d’una perspectiva jove
fomentant la participació i l'apoderament juvenil.
Objectius específics
-

Enfortir les entitats membres del CJB que treballen en l'àmbit de la justícia global i
especialment el seu espai de coordinació.

-

Enfortir l’enxarxament entre els diferents àmbits del CJB i les seves respectives
entitats; que no participin de l’àrea de Justícia Global només aquelles entitats
pròpiament de l’àmbit.

-

Establir noves relacions de col·laboració amb col·lectius juvenils barcelonins externs
al CJB.

-

Desenvolupar accions coherents que propiciïn que la connexió del CJB amb la
joventut de països tercers no vagi deslligada d’un major acostament i aprenentatge
respecte a la diversitat de realitats de les persones joves en el context local.
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Implementació de l’acció
Per mitjà de la cooperació entre el projecte ‘Barcelona, ciutat acollidora de les lluites
juvenils al món’ del CJB i ‘Youth-Next’ de la Càtedra en reptes globals, governança urbana i
benestar planetari del grup de recerca JOVIS.com, s’impulsaran una sèrie d’espais de
participació juvenil en l’àmbit local que s’estructuraran al voltant de la idea del ‘10 al
quadrat’, ique estaran dirigits a la generació d’un nou contracte intergeneracional.
Això implica que un primer grup de 10 joves amb vinculació en moviments socials i lluites
col·lectives faran una diagnosi inicial sobre les problemàtiques i reptes que enfronta la
joventut. El pas següent serà un espai de 100 joves dividides en diferents grups temàtics de
treball que continuaran la tasca, en aquest cas amb major profunditat. D’aquí en sorgiran
propostes en clau de justícia global que en etapes posteriors nodriran el diàleg amb actors
de les lluites juvenils d’arreu.
Un element cabdal d’aquesta línia és la consolidació (paral·lela a l’esmentat procés de
participació local i que, de fet, es retroalimentaran mútuament) del grup local, d’entitats
membres del CJB i externes, que coordini les actuacions en matèria de justícia global, guiant
el transcurs de ‘Barcelona, ciutat acollidora de les lluites juvenils’. No deixa de ser un
mecanisme per reactivar la implicació de les entitats en temps complicats per
l’associacionisme, a causa de la crisi sanitària, i és fonamentalment un espai de coordinació
periòdic que propiciarà que les diferents entitats puguin tenir un rol actiu dins d’aquest
marc:
-

Contribuiran a construir el projecte en la mesura de les seves motivacions i
disponibilitats.

-

Podran aprofitar el marc i la repercussió del projecte per organitzar activitats
pròpies al llarg del temps; aprofitar els contactes que s’establiran amb joves d’arreu
per teixir aliances, compartir coneixements, etc.

-

Podran fer propostes de cara als fòrums i d’altres espais participatius contemplats
(proposar activitats, temes a tractar, etc.).

-

Serà un bon espai per detectar necessitats i inquietuds. Les entitats podran
transmetre la voluntat d’estar més i millor connectats amb lluites específiques de
l’àmbit global.

-

Les entitats també podran contribuir directament al mapeig d’actors internacionals
estretament vinculats als seus àmbits d’actuació.

-

Serà un espai útil per la difusió d’activitats i convocatòries de tota mena, com també
per articular accions, des del treball en xarxa, amb col·lectius amb qui avui dia
encara no s’està enxarxat.

Persones i entitats destinatàries
-

Joves de la ciutat de Barcelona
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-

Entitats membres del CJB.

-

Entitats juvenils de la ciutat de Barcelona.

Mapa relacional i agents que hi intervenen
-

Ajuntament de Barcelona

-

JOVIS.com

-

Entitats de l'àrea de Justícia Global del CJB

-

Altres entitats amb mirada internacionalista

Relació amb altres accions del programa
4.3, 4.5, 4.6.
Previsió de calendari
Tot l’any.
Estratègia comunicativa
-

Difusió d’una entrada específica al web del CJB sobre el projecte ‘Barcelona, ciutat
acollidora de les lluites juvenils al món’, així com de la documentació explicativa.

-

Difusió per xarxes i canals habituals del CJB i de les entitats.

Indicadors de l’acció
10 entitats del CJB han estat partícips de l’Espai dels 100.
5 col·lectius juvenils externs al CJB s’han implicat directament al grup local de coordinació de
‘Barcelona, ciutat acollidora de les lluites juvenils al món’.
S’ha reactivat la coordinació entre les entitats de l’àrea de Justícia Global, a través del nou
grup més ampli, amb la realització de 5 reunions o més.
Fonts de verificació
Fotografies, actes de les reunions, notícies al web, altres materials de difusió.
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4.5 Diàleg local-global: Primer Fòrum Virtual de les lluites juvenils globals i
Segon Congrés de Pau de l’IPB
Justificació de l’acció
Barcelona sovint és definida com una ciutat solidària i acollidora, però no és menys cert que
les alarmants desigualtats que existeixen o les hostilitats que afronten els grups socials més
vulnerabilitzats, sovint desfiguren aquesta cara; una cara que el teixit associatiu i els
moviments socials, amb un importantíssim impuls per part de les joves, treballen per
continuar fent latent.
Per tal de visibilitzar la tasca dels moviments juvenils, les seves accions i reivindicacions, i
així posicionar Barcelona com una ciutat compromesa amb la joventut i la seva capacitat
transformadora, el CJB vol impulsar accions públiques de connexió, intercanvi i diàleg.
Més enllà del factor de la visibilitat, aquesta línia la mou sobretot una voluntat de propiciar
passos endavant en la cerca d’altres futurs possibles pel món en conjunt. El diàleg entre la
diversitat d’experiències que hi conviuen és fonamental en la cerca d’alternatives i és per
això que el CJB vol incorporar mirades, cosmovisions i experiències d’arreu que permetin
revisar les estratègies de lluita per fer front a un món de reptes globals.
Per tant, el CJB persegueix enxarxar millor els moviments locals amb els de l’àmbit global,
tot contribuint a la generació de nous espais de participació que representin millor el gruix
de la població, i donant veu a les persones que viuran en el món del demà: les persones
joves. La concepció d’aquests espais neix de la diagnosi que manquen entorns en els quals
poder traçar les estratègies conjuntes mencionades i en què definir reptes comuns de forma
plural.
Objectius generals
-

-

Connectar els esdeveniments globals-locals a través d’accions de sensibilització a la
ciutat de Barcelona i fomentar l’educació per la justícia global entre les entitats
juvenils.
Incidir sobre les causes estructurals de les injustícies a través de les xarxes locals,
nacionals i internacionals.

Objectius específics
-

Enfortir les xarxes internacionals de joves
Connectar les entitats i el conjunt de les joves de Barcelona amb experiències de
vida i de lluita diverses a les del seu context més proper
Propiciar espais de diàleg amplis que possibilitin la definició de reptes i estratègies, i
la construcció d’alternatives transformadores

Implementació de l’acció
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El CJB organitzarà un fòrum virtual per fer entrar en diàleg moviments de joves locals i
internacionals, i establir relacions de col·laboració directa. Es nodrirà dels passos previs en el
decurs de la iniciativa ‘Barcelona, ciutat acollidora de les lluites juvenils al món’: per un
cantó, el procés impulsat en l’àmbit local en què desenes de joves faran un diagnòstic de les
problemàtiques que els afecten i proposaran els canvis a implementar. Per altra banda, el
mapeig d’actors juvenils globals, que permetrà convidar-los a la trobada en qüestió. Així
doncs, en aquesta fase culminen dues altres línies del programa.
El fòrum tindrà una durada aproximada de tres dies i el conjunt d’activitats s’estructurarà al
voltant dels eixos temàtics que hauran guiat les accions prèvies. D’aquesta manera, les joves
locals s’involucraran principalment en debats i altres formes d’intercanvi amb aquelles de
l’àmbit internacional que estiguin organitzades al voltant de les mateixes qüestions. El CJB
concep l’esdeveniment com el pas previ al fòrum internacional presencial ‘Barcelona, ciutat
acollidora de les lluites juvenils al món’, a celebrar l’any 2022.
Per altra banda, el diàleg i el major enxarxament amb actors internacionals es vol canalitzar
també a través de l’aliança amb terceres parts. Així, se serà present en la preparació i
celebració del segon Congrés de Pau de l’International Peace Bureau (IPB), en què hi haurà
espais específics dedicats a organitzacions juvenils que treballen per la construcció de la
pau, però també en conjunt s’hi vol potenciar una presència rellevant de veus joves.
Persones i entitats destinatàries
-

Actors juvenils internacionals (organitzacions i activistes)
Actors juvenils locals (entitats, membres o no del CJB, i activistes)
Conjunt de la població

Mapa relacional i agents que hi intervenen
-

JOVIS.com
SCI
Entitats del CJB
Entitats locals externes al CJB
Oficina de l’IPB a Barcelona
Organitzacions de pau de l’àmbit barceloní i català
Actors juvenils internacionals

Relació amb altres accions del programa
4.3, 4.4, 4.5.
Previsió de calendari
Tardor del 2021. El Congrés de Pau, en concret, entre el 15 i el 17 d’octubre.
Estratègia comunicativa
-

Canalització de necessitats diverses a través de les diferents funcionalitats del web
Generació d’aliances amb mitjans de comunicació
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-

Difusió per xarxes i canals habituals del CJB i de les entitats

Indicadors de l’acció
S’ha realitzat un fòrum virtual
S’ha contribuït amb almenys 5 contactes directes d’actors juvenils que han participat al
Congrés de Pau de l’IPB
S’ha dinamitzat almenys una activitat del Congrés de Pau de l’IPB
Fonts de verificació
Fotografies, gravació de ponències, contingut del web nou, presència als mitjans de
comunicació, contingut a les xarxes socials i altres materials de difusió.
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4.6 Comunicació per la justícia global
Justificació de l’acció
El CJB vol impulsar aquesta línia amb una triple motivació que, en síntesi, persegueix situar
l’àrea en qüestió a unes quotes d’impacte mediàtic de les quals fins ara mai ha gaudit, per
tal de potenciar la sensibilització en clau de justícia global. Cal tenir en compte, a més, que la
dimensió comunicativa és fonamental pel projecte ‘Barcelona, ciutat acollidora de les lluites
juvenils al món’, ja que està orientat a exercir influència i, per tant, a tenir un impacte no
només envers la societat civil, sinó també cap a les institucions.
Així doncs, per una banda el CJB vol contribuir a acostar continguts des d’un enfocament de
justícia global a les persones joves, tot propiciant un major coneixement i consciència sobre
els efectes del seu actuar (i de la societat en conjunt), i oferint eines que els permetin ser
més coherents en el treball per la transformació social, com també valdre’s d’experiències
de referència que s’hagin demostrat eficaces en altres latituds.
De la mà d’això, el CJB persegueix visibilitzar el gran potencial transformador dels
moviments juvenils. És per això que no només vol exercir influència entre la joventut, sinó
que vol donar a conèixer les estratègies i iniciatives d’aquesta en pro d’altres futurs
possibles arribant a la resta de la població, així com traslladar les seves reivindicacions a les
institucions.
A més, el CJB vol tendir a donar major notorietat a l’àrea de Justícia Global a l’interior de la
seva estructura. En aquest sentit, es valdrà d’eines comunicatives que l’apropin a aquest fi.
Objectius generals
-

Connectar els esdeveniments globals-locals a través d’accions de sensibilització a la
ciutat de Barcelona i fomentar l’educació per la justícia global entre les entitats
juvenils.

Objectius específics
-

Sensibilitzar les joves en clau de justícia global
Sensibilitzar el conjunt de la població sobre les aportacions transformadores dels
moviments juvenils
Traslladar les reivindicacions de les joves als poders públics
Propiciar un major pes de l’àrea de Justícia Global en l’estructura del CJB, que es
tradueixi en una major transmissió de continguts

Implementació de l’acció
Per tal de contribuir a la sensibilització de les persones joves en termes de justícia global, el
CJB farà ús dels canals que aquestes utilitzen primordialment i en consonància amb els seus
registres habituals (amb un focus especial en xarxes socials com l’Instagram i en plataformes
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de difusió de continguts). Per això, es projecta la creació de materials audiovisuals en format
atractiu i accessible, que hauran de contribuir a fer pedagogia de la interconnexió entre els
àmbits local i global, i alhora visibilitzin exemples constructius i crítics que puguin servir de
referència per entomar accions transformadores des de l’àmbit local.
També perseguint aquest darrer propòsit, el CJB buscarà fer arribar el missatge de diferents
iniciatives juvenils a mitjans de comunicació que facin d’altaveu envers el conjunt de la
societat. Aquest aspecte anirà lligat a les accions o actes a impulsar en el decurs de
‘Barcelona, ciutat acollidora de les lluites juvenils al món’: allà on el CJB erigeixi un diàleg
públic entre lluites locals i globals, s’estarà generant el context propici per atraure l’atenció
mediàtica (degudament treballada). En aquest sentit, el CJB farà un esforç intensiu per
propiciar la presència en mitjans generalistes.
Per tal que les activitats públiques gaudeixin de bona capacitat de convocatòria, el CJB
combinarà l’ús dels formats anteriorment descrits. Això implica, per exemple, que algunes
de les accions seran gravades per tal de produïr vídeos de difusió. També jugarà un paper
important la creació d’un nou portal web, passant així de l’existència d’un petit apartat de
justícia global al web del CJB, a un espai propi centrat en el principal projecte de l’àrea
(‘Barcelona, ciutat acollidora de les lluites juvenils al món’), que vehicularà necessitats
diverses de la iniciativa.
Persones i entitats destinatàries
-

Joves de la ciutat de Barcelona i de l’àmbit nacional
Entitats juvenils, membres o no del CJB
Conjunt de la població
Institucions públiques

Mapa relacional i agents que hi intervenen
-

LaFede.cat
CNJC
Diari de Barcelona
Mitjans de comunicació generalistes i especialitzats

Relació amb altres accions del programa
4.3, 4.4, 4.6.
Previsió de calendari
Accions concretes durant la tardor.
Estratègia comunicativa
-

Creació d’un nou web
Generació d’aliances amb mitjans de comunicació
Creació de càpsules audiovisuals
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-

Difusió per xarxes i canals habituals del CJB i de les entitats
Difusió de la documentació explicativa del projecte

Indicadors de l’acció
S’han produït almenys 3 càpsules audiovisuals.
S’ha creat un nou web específic.
S’ha realitzat un reportatge des d’un mitjà de comunicació sobre alguna de les accions del
CJB.
Fonts de verificació
Material audiovisual, web nou i els seus continguts, contingut a les xarxes socials, presència
als mitjans de comunicació i altres materials de difusió.
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El Programa de Salut del Consell de la Joventut de Barcelona té com a objectiu fomentar els
hàbits saludables entre les persones joves i treballar la seva salut des d'una mirada global, és a
dir, promoure un estil de vida saludable des del consum conscient de drogues fins a la salut
sexual, mental o emocional. La manca de coneixement i la falta de consciència envers la salut i
el propi cos són factors que expliquen la manca d'hàbits saludables per part del col·lectiu jove i
per fomentar aquesta consciència cal treballar des de la pedagogia i la difusió. Només
d'aquesta manera, es poden reduir els riscos i millorar el coneixement, especialment des dels
espais associatius com a espais per a una detecció precoç d'aquests problemes.

5.A. Objectius
Objectius generals del programa
Incidir en les problemàtiques de salut específiques de les persones joves i facilitar o crear
recursos per abordar-les tant a individualment com des d'entitats o associacions juvenils.
Potenciar la promoció de la salut entre la gent jove, per tal d'aconseguir que aquesta tingui
uns estils de vida i unes conductes saludables.
Oferir eines, recursos i continguts a les entitats joves en temàtica de promoció de la salut.

5.B. Descripció de les accions
5.1 Jornades per la politització de malestars
Justificació de l’acció
Després de la Guia 'On tens el cap?' des del CJB es planteja la necessitat de posar en comú
diferents experiències i necessitats de les entitats juvenils i les persones joves de la ciutat de
Barcelona. Per aquest motiu, es planteja fer unes jornades de gran format que aglutinin
professionals de la salut i entitats juvenils per tal de visibilitzar els dolors privats i
preguntar-se a què responen i així així des-individualitzar-los. Es vol posar llum a alguns
temes encara poc treballats com les neurodivergències o la gordofòbia i els transtorns de la
conducta alimentària, entre d'altres, per tal de poder començar a teixir un discurs i
demandes sòlides i unitàries.
Objectius generals
Incidir en les problemàtiques de salut específiques de les persones joves i facilitar o crear
recursos per abordar-les tant a individualment com des d'entitats o associacions juvenils.
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Objectius específics
- Proporcionar eines per tal que les entitats juvenils siguin espais oberts i inclusius amb
persones amb problemàtiques de salut mental i addiccions un espai de prevenció i detecció
d’aquestes.
- Crear sinergies entre els diferents col·lectius entorn aquestes problemàtiques per tal de
generar discurs i consciència social.
Implementació de l’acció
El CJB vol fer unes jornades de gran format per tal de fer confluir diferents temes d'interès
per a membres de les entitats juvenils i per a professionals de la joventut al voltant de la
salut mental i la gestió dels malestars.
Aquesta jornada es durà a terme preferiblement de manera presencial al llarg de la
primavera. Constarà de tres blocs en que col·laborarem amb entitats i col·lectius diferents.
En primer lloc, es durà a terme un bloc introductori a la temàtica, comptant amb Associació
Abilis i Salut entre Totes. A continuació s’obriran les dues sessions de temàtiques
específiques: una primera amb Militància Accessible que posarà el focus en les
neurodivergències en l’associacionisme i una segona amb Zinteta que es centrarà la
gordofòbia i els transtorns de la conducta alimentària. Per últim, Associació Ablis i Salut
entre totes faran un tancament de la jornada recollint les principals conclusions i reptes.
Així doncs, l'objectiu és tirar endavant l’organització d'aquestes jornades i acostar-nos a
col·lectius que treballen la temàtica i que no es relacionen amb el CJB de manera habitual.
Persones i entitats destinatàries
Entitats juvenils, professionals de la joventut i joves individuals.
Mapa relacional i agents que hi intervenen
- Grup de treball pel projecte en concret.
Previsió de calendari
Primavera 2021.
Estratègia comunicativa
Es farà una àmplia difusió de les jornades amb cartells, programes, notícies al web i a les
xarxes socials.
Indicadors de l’acció
Haver realitzat les jornades.
Un mínim de 30 persones assistents.
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Fonts de verificació
Actes de les reunions, cartells de les jornades, díptics amb els programes, notícies als webs.
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5.2 Visibilització de la realitat de les persones joves cuidadores
Justificació de l’acció
Les persones joves que cuiden d'altres familiars són un dels col·lectius més invisibles. Des
del CJB es considera important establir estratègies per a la visibilització d'aquestes persones
joves i assegurar la perspectiva juvenil a l'articulació i els diferents projectes de l'Estratègia
pel Suport a Persones Cuidadores de l'Ajuntament de Barcelona.
Durant el 2020, ja es van dur a terme les primeres reunions per mirar d’establir una possible
acció coordinada. Tot i així, pel moment de desplegament de l’Estratègia, no es va saber
trobar l’encaix sobre possibles accions a desenvolupar per a joves cuidadores. De cara al
2021, es vol aprofundir i aconseguir trobar mesures que responguin a les necessitats de les
persones cuidadores joves.
Objectius generals
Incidir en les problemàtiques de salut específiques de les persones joves i facilitar o crear
recursos per abordar-les tant a individualment com des d'entitats o associacions juvenils.
Objectius específics
Promoure la visibilització de col·lectius d'especial risc de vulnerabilitat a les entitats juvenils i
a altres espais de la ciutat de Barcelona.
Implementació de l’acció
Aquesta línia es conceptualitza de la mà del Departament de Salut de l'Ajuntament de
Barcelona per tal d'actualitzar les accions que s'estan duent a terme a partir de l'Estratègia
pel Suport a Famílies Cuidadores publicada el 2019.
D'aquesta manera, el CJB fer una anàlisi de la perspectiva juvenil d'aquesta estratègia i,
d'altra banda, permear el discurs i la mirada juvenil a alguns espais estratègics com el centre
Barcelona Cuida.
Persones i entitats destinatàries
Persones joves cuidadores.
Mapa relacional i agents que hi intervenen
- Ajuntament de Barcelona
- Barcelona Cuida
Previsió de calendari
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Maig-Desembre 2021.
Estratègia comunicativa
Difusió de les accions externes que se'n derivin.
Indicadors de l’acció
Haver realitzat una reunió amb el Departament de Salut de l'Ajuntament de Barcelona per
tractar la qüestió.
Haver realitzat una reunió amb el centre Barcelona Cuida.
Un mínim d'una acció impulsada des del CJB i coordinada amb l'Ajuntament per visibilitzar i
donar suport a les persones joves cuidadores.
Fonts de verificació
Actes de les reunions.
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5.3 Presentació Guia de Sexualitats: SEXEJA’T
Justificació de l’acció
Després d’haver fet una revisió de la guia de sexualitats del CJB, que no s’actualitzava des
del 2014, cal buscar mecanismes per a que sigui útil per a les entitats i que puguin treballar
en el seu si una perspectiva sobre la sexualitat més àmplia, diversa i feminista. És per això
que caldrà presentar-la públicament i establir una estratègia concreta de difusió.
Aquesta guia, renovada tant en contingut com en disseny, s’ha elaborat durant el 2020 amb
l’entitat Mandràgores, especialitzada en temes de sexualitat amb perspectiva feminista, i
compta amb il·lustracions i disseny de Kerraturre.
Objectius generals
Potenciar la promoció de la salut entre la gent jove, per tal d'aconseguir que aquesta tingui
uns estils de vida i unes conductes saludables.
Objectius específics
- Oferir informació i recursos sobre sexualitat des d’una perspectiva feminista i inclusiva
amb la diversitat.
- Aproximar el jovent i donar visibilitat a projectes als quals poder acudir en relació a
aquestes temàtiques.
Implementació de l’acció
Aquest any es presentarà públicament la Guia: SEXEja’t sobre sexualitats actualitzada durant
el 2020, amb una mirada de les sexualitats àmplia, diversa, responsable i plaent. Aquesta
presentació pública es durà a terme amb la col·laboració de Mandràgores, la cooperativa
encarregada de la redacció de laGuia. En aquesta presentació s’assenyalarà la necessitat
d’una Guia d’aquest tipus així com es donaran recomanacions clau a l’hora de tractar les
sexualitats a les entitats juvenils.
A més a més, es desenvoluparà una estratègia concreta per a la difusió de la Guia de
Sexualitats, per garantir que arribi al públic objectiu i que sigui, en efecte, útil per a les
entitats que treballen la temàtica o volen començar a treballar-la.
Persones i entitats destinatàries
Entitats juvenils i joves individuals.
Mapa relacional i agents que hi intervenen
- CJAS
- Mandràgores

7

- AECS
Previsió de calendari
Gener-Abril 2021.
Estratègia comunicativa
Difusió al web, butlletins i xarxes socials.
Indicadors de l’acció
Haver realitzat la presentació de la guia.
Un mínim de 2000 exemplars físics distribuïts.
Un mínim de 100 impressions digitals.
Fonts de verificació
Material gràfic derivat de la presentació de la guia i registre de trameses.
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5.4 Participació de l’Estratègia de Salut Sexual i Reproductiva de
l’Ajuntament de Barcelona
Justificació de l’acció
El CJB és un dels agents que participen periòdicament en l’impuls i revisió de les mesures i
accions de l’Estratègia de Salut Sexual i Reproductiva de l’Ajuntament de Barcelona. Així
doncs, es considera important posar de relleu que cal seguir vetllant pels drets sexuals i
reproductius de les persones joves que viuen a la ciutat.
A més, aquest 2021 l’Estratègia de Salut Sexual i Reproductiva, l’Ajuntament de Barcelona,
Barcelona “la Caixa” Living Lab, la Fundació la Caixa, el Living Lab de Salut d’IrsiCaixa i el
projecte europeu InSPIRES, impulsen un procés de reflexió estratègica entorn de la
promoció de la Salut Afectivo-Sexual: Els tallers de Co-ResponSA(S)bilitat. Davant d’aquest
moment de reflexió estratègica, cal que el CJB hi aporti perspectiva juvenil.
Objectius generals
Incidir en les problemàtiques de salut específiques de les persones joves i facilitar o crear
recursos per abordar-les tant a individualment com des d'entitats o associacions juvenils.
Objectius específics
-

Vetllar pels drets sexuals i reproductius de les persones joves que viuen a
Barcelona.
Treballar en xarxa amb altres agents per promoure una sexualitat des d’una
perspectiva feminista i inclusiva amb la diversitat.

Implementació de l’acció
Durant el 2021 el CJB seguirà participant dels espais de coordinació i revisió de l’Estratègia.
També participarà dels tallers de Co-ResponSA(S)bilitat, i del procés de reflexió estratègia
entorn la promoció de la Salut Afectivo Sexual, que impulsa l’ESSIR de manera conjunta amb
altres agents, així com d’altres possibles iniciatives i projectes que puguin sorgir i estiguin
vinculats amb la població jove de la ciutat.
Persones i entitats destinatàries
La població jove de la ciutat de Barcelona.
Previsió de calendari
2021.
Estratègia comunicativa
Difusió al web, butlletins i xarxes socials.
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Indicadors de l’acció
Haver participat a un mínim de 2 reunions de l’Estratègia o d’iniciatives sorgides de l’ESSIR
l’any.
Haver participat en, com a mínim, una iniciativa sorgida de l’Estratègia i vinculada a les
persones joves.
Fonts de verificació
Actes de les reunions.
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5.5 Difusió i distribució de recursos de salut
Justificació de l’acció
L'èxit dels materials i publicacions propis del CJB que tenen l’objectiu de prendre consciència
sobre consum d’alcohol i altres substàncies, sobre addicció a les TIC i sobre sexualitats
diverses i saludables, fa evident la necessitat de continuar amb aquesta tasca de distribució i
difusió dels recursos.
Objectius generals
Oferir eines, recursos i continguts a les entitats joves en temàtica de promoció de la salut.
Objectius específics
Augmentar l'impacte i la difusió de les guies i recursos en matèria de promoció de la salut
entre persones joves.
Implementació de l’acció
Aquesta acció s’implementarà de dues maneres. En primer lloc, durant el 2021 es farà
difusió de la guia sobre consum responsable de drogues, l’ús responsable de les tecnologies
que estrena format digital i de la nova guia sobre sexualitats. A més, es seguirà treballant en
una estratègia de difusió de les noves guies.
En segon lloc, l’acció consistirà en el repartiment de packs de preservatius i lubricants tant
entre entitats membres com entre joves a títol individual en actes públics i oberts
Persones i entitats destinatàries
Entitats juvenils.
Previsió de calendari
2021.
Estratègia comunicativa
Difusió al web, butlletins i xarxes socials.
Indicadors de l’acció
Un mínim de 5000 exemplars físics de guies distribuïts.
Un mínim de 500 impressions dels recursos en versió digital.
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Un mínim de 3000 packs de preservatiu i lubrificant repartits entre entitats membres del
CJB.
Fonts de verificació
Exemplars físics dels recursos i registre de trameses.
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El programa de Feminismes i LGBTI+ recull les actuacions que les entitats juvenils consideren
prioritàries desenvolupar en l'àmbit de la igualtat de gènere i els feminismes, la diversitat
afectivosexual i la identitat i expressió de gènere, i les condicions d'asexualitat i intersexualitat.
Així doncs, es fa referència a totes aquelles qüestions que tenen efectes envers el
desenvolupament i la participació de les dones i del col·lectiu LGBTI+ a l'associacionisme
juvenil i a la ciutat, la seva emancipació i la seva realització com a persones amb igualtat
d'oportunitats. Per aquests nous programes es considera prioritari generar projectes que
arrosseguin diversos àmbits i objectius simultàniament. De la mateixa manera, els nous
objectius d'aquests àmbits seran la transformació de les organitzacions per assolir una
perspectiva feminista més transversal i enfortir la xarxa d'aliances. D'altra banda, se segueix
treballant en pro de la sensibilització i la generació de discurs entre les persones joves i les
entitats juvenils. Donada l’apropiació de la lluita LGBTI+ per part d’entitats amb interessos
privats i la reducció del perfil reivindicatiu de les manifestacions LGBTI+, el CJB aposta per
incorporar de manera transversal al programa la lluita contra el pinkwashing i la
instrumentalització del col·lectiu LGBTI+.

6.A. Objectius
Objectius generals del programa
Promoure la perspectiva feminista i LGBTI+ entre les entitats i associacions juvenils i
procurar la seva implementació en les estratègies i plans de treball.
Treballar per erradicar les desigualtats socials per raó d'identitat i expressió de gènere i
orientació afectivo-sexual i, especialment, les violències masclistes i de gènere així com el
sistema patriarcal en què se sustenten.
Fomentar el treball en xarxa i els projectes compartits i co-creats entre el CJB i altres
entitats feministes i LGBTI+.

2

6.B. Descripció de les accions
6.1 Formació en perspectiva Feminista ‘Batolla el Masclisme’
Justificació de l’acció
La formació en perspectiva feminista va celebrar el 2020 la seva 11a edició. Tots aquests
anys, aquesta proposta formativa ha rebut una gran acollida per part de les entitats. Durant
el 2020 va repensar-se i se li va donar una nova mirada així com es va compartir la gestió
entre el CJB i el CRAJ. L’avaluació ens mostra que les entitats han valorat molt positivament
aquest nou format i és per això que es planteja repetir-la modificant alguns aspectes
concrets detectats arrel de l’avaluació.

Objectius generals
Promoure la perspectiva feminista i LGBTI+ entre les entitats i associacions juvenils i
procurar la seva implementació en les estratègies i plans de treball.
Objectius específics
Acompanyar les entitats juvenils en la incorporació i transversalització de la perspectiva
feminista a les tasques, rutines i estructures organitzacionals.
Implementació de l’acció
L'acció consisteix en una formació de cinc sessions, de 10 hores de llargada. Aquesta
formació dotarà d’eines per a la transformació feminista a les entitats assistents. Les tres
primeres sessions aniran a càrrec de Cúrcuma, i les dues últimes a càrrec de l’Associació
Creación Positiva.
Al llarg de la formació, s’abordaran d’una banda els continguts teòrics al voltant dels
feminismes, la perspectiva interseccional i la mirada positiva del conflicte i es treballaran
adaptats a la pròpia entitat, identificant els principals reptes de treball d’aquesta. De l’altra
banda, es treballaran els principis de la gestió d’agressions i violències en el si de les entitats,
establint les bases per a generar protocols propis. També es debatrà sobre les limitacions
dels protocols i les problemàtiques principals que plantegen.

Persones i entitats destinatàries
Entitats juvenils de la ciutat.
Mapa relacional i agents que hi intervenen
- Creación Positiva
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- Cúrcuma
- CRAJ
Relació amb altres accions del programa
Amb la línia 2.
Previsió de calendari
Març 2021.
Estratègia comunicativa
La campanya comunicativa comença amb l'obertura del període d'inscripcions, generalment
6 setmanes abans de la formació, i durant aquest període es fa difusió de la formació tant a
les xarxes com a les trameses digitals a entitats.
Indicadors de l’acció
Un mínim d'una formació per any.
Un mínim de 7 entitats inscrites a la formació.
Un mínim de 15 persones participants a la formació.
Fonts de verificació
Actes de les reunions amb les entitats, material gràfic a les xarxes socials i webs.
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6.2 Acompanyament a la transformació feminista ‘Batolla el Masclisme’
Justificació de l’acció
L’any 2020 es duu a terme per primera vegada aquest acompanyament en el marc de la
reformulació de la formació en perspectiva feminista. Aquest acompanyament ha resultat
molt enriquidor per a l’entitat participant i es fa necessari reeditar-lo.
Objectius generals
Promoure la perspectiva feminista i LGBTI+ entre les entitats i associacions juvenils i
procurar la seva implementació en les estratègies i plans de treball.
Objectius específics
Acompanyar les entitats juvenils en la incorporació i transversalització de la perspectiva
feminista a les tasques, rutines i estructures organitzacionals.
Implementació de l’acció
L'acció consisteix en oferir el finançament per un acompanyament que liderarà l'entitat
Obliqües durant 20 hores (12 hores d'intervenció directa) amb l'objectiu d'establir
mecanismes formals a les entitats: protocols, comissions, canvis estructurals, etc. El CJB i
CRAJ seleccionaran l'entitat en base a una redacció de criteris i condicions que es farà
pública en la convocatòria corresponent.
Aquest acompanyament serà una reflexió sobre l’aplicació de l’enfocament feminista a les
pràctiques internes de l’entitat i en l’aposta política de la mateixa. També oferirà eines
pràctiques per actuar davant d’actituds masclistes i rols de poder en els espais de l’entitat,
adaptant-se a les seves necessitats i posant èmfasi en aquells aspectes que la pròpia entitat
vulgui treballar específicament.
Persones i entitats destinatàries
Entitats juvenils de la ciutat.
Mapa relacional i agents que hi intervenen
- Obliqües
Relació amb altres accions del programa
Amb la línia 1.
Previsió de calendari
Abril - Juny 2021.

5

Estratègia comunicativa
Es farà difusió via xarxes, web i butlletins de la convocatòria a l'acompanyament.
Indicadors de l’acció
Un mínim de 3 entitats concursants.
Un acompanyament realitzat.
Una valoració de mínim 7/10 a les entitats acompanyades.
Fonts de verificació
Actes de les reunions amb les entitats, material gràfic a les xarxes socials i webs.
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6.3 Significant el Treball de Cures
Justificació de l’acció
El concepte Treball de Cures fa uns anys que ha agafat molta força i presència en el si dels
moviments socials i feministes. Tot i així, però, a vegades pot ser un concepte poc clar i no
utilitzat adequadament. Per aquest motiu es considera important explorar i significar què
vol dir treball de cures i què podem fer des de les organitzacions per aplicar la perspectiva
de les cures en les diferents dimensions de la feina de les entitats.
Objectius generals
Promoure la perspectiva feminista i LGBTI+ entre les entitats i associacions juvenils i
procurar la seva implementació en les estratègies i plans de treball.
Objectius específics
Promocionar els models econòmics i relacionals alternatius en les organitzacions per posar
la vida i les persones al centre de les entitats.
Implementació de l’acció
Aquesta línia conté dues accions diferents: per una banda, i principalment, consolidar i
enfortir el grup motor que es va constituir el 2019 des de la Fede.cat, DDIPAS, CNJC i la XES, i
amb qui ja es van celebrar dues jornades conjuntes. D'altra banda, l'objectiu també és
articular una proposta sobre com treballar i significar el Treball de Cures a les entitats
juvenils.
Per a fer aquesta segona part, s’activarà un grup de treball concret per a la campanya, per a
poder compartir dubtes i estratègies d’abordatge de les cures en les entitats i establir
col·lectivament els principal reptes al voltant del treball de cures en les entitats juvenils.
Amb els reptes definits, el grup de treball desenvoluparà accions per a donar-hi resposta.
Persones i entitats destinatàries
Entitats juvenils de la ciutat.
Mapa relacional i agents que hi intervenen
- la Fede.cat
- CNJC
- DDIPAS
- XES
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- Entitats membre del CJB.
Previsió de calendari
Març- Desembre 2021
Estratègia comunicativa
Difusió per les xarxes de possibles actes o avenços que es facin.
Indicadors de l’acció
Un mínim de dues reunions amb el Grup motor d'organitzacions per les cures.
Un mínim d'una acció amb les entitats del CJB.
Fonts de verificació
Actes de les reunions amb les entitats, material gràfic a les xarxes socials i webs.
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6.4 Acció pel 25-N
Justificació de l’acció
Com cada any, el CJB considera important sumar-se i aportar la mirada juvenil a les accions
que es duen a terme des de diferents entitats i col·lectius de la ciutat de Barcelona. Per
aquest motiu, pel 25 de novembre, es consider important establir una acció pública o
comunicativa per fer visibles les violències que rebem les dones joves.
Objectius generals
Treballar per erradicar les desigualtats socials per raó d'identitat i expressió de gènere i
orientació afectivo-sexual i, especialment, les violències masclistes i de gènere així com el
sistema patriarcal en què se sustenten.
Objectius específics
Difondre les reivindicacions i lluites feministes i del moviment LGBTI+ entre les entitats
juvenils i les persones joves de la ciutat de Barcelona.
Implementació de l’acció
De cara al 25 de novembre de 2021 es preveu tornar a conceptualitzar i executar una acció
amb els objectius de visibilitzar i denunciar les violències masclistes. Aquesta feina es
realitzarà juntament l'Espai de Feminismes del CJB i/o amb l'Espai Jove la Fontana, en el
marc del Calendari Singular.
Persones i entitats destinatàries
Persones joves i entitats juvenils de la ciutat.
Mapa relacional i agents que hi intervenen
- Espai Feminismes del CJB
- Espai Jove la Fontana

Previsió de calendari
Novembre 2021.
Estratègia comunicativa
Es farà difusió via xarxes, web i butlletins de les accions que es decideixin.
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Indicadors de l’acció
Haver realitzat un mínim d'1 reunió de coordinació amb l'Espai de Feminismes i/o amb
l'Espai Jove la Fontana.
Haver realitzat un mínim d'una acció.
Un manifest o posicionament sobre les Violències de Gènere.
Fonts de verificació
Cartelleria i difusió a les xarxes, web i butlletins.
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6.5 Acció pel 8-M
Justificació de l’acció
De la mateixa manera, creiem també important reivindicar el 8 de març com un dia de lluita
feminista que permet dur a terme accions massives i transversals que enforteixen
l'apoderament de les dones joves.
Objectius generals
Treballar per erradicar les desigualtats socials per raó d'identitat i expressió de gènere i
orientació afectivo-sexual i, especialment, les violències masclistes i de gènere així com el
sistema patriarcal en què se sustenten.
Objectius específics
Difondre les reivindicacions i lluites feministes i del moviment LGBTI+ entre les entitats
juvenils i les persones joves de la ciutat de Barcelona.
Implementació de l’acció
De cara al 8 de març de 2021 es preveu tornar a conceptualitzar i executar una acció amb els
objectius de visibilitzar i denunciar les violències masclistes. Aquesta feina es realitzarà
juntament l'Espai de Feminismes del CJB i/o amb l'Espai Jove la Fontana en el marc del
Calendari Singular.
Persones i entitats destinatàries
Persones joves i entitats juvenils de la ciutat.
Mapa relacional i agents que hi intervenen
- Espai Feminismes del CJB
- Espai Jove la Fontana
Previsió de calendari
Març de 2021.
Estratègia comunicativa
Es farà difusió via xarxes, web i butlletins de les accions que es decideixin.
Indicadors de l’acció
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Haver realitzat un mínim d'1 reunió de coordinació amb l'Espai de Feminismes i/o amb
l'Espai Jove la Fontana.
Haver realitzat un mínim d'una acció.
Un manifest o posicionament sobre les violències de gènere.
Fonts de verificació
Cartelleria i difusió a les xarxes, web i butlletins.
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6.6 Concentració en contra els feminicidis amb la Plataforma contra les
Violències de Gènere
Justificació de l’acció
El CJB col·labora anualment amb la Plataforma Unitària contra les Violències de Gènere
dinamitzant una de les 12 manifestacions i aportant discurs i perspectiva jove a aquesta, una
col·laboració on totes dues entitats en surten molt satisfetes.
Objectius generals
Treballar per erradicar les desigualtats socials per raó d'identitat i expressió de gènere i
orientació afectivo-sexual i, especialment, les violències masclistes i de gènere així com el
sistema patriarcal en què se sustenten.
Objectius específics
Difondre les reivindicacions i lluites feministes i del moviment LGBTI+ entre les entitats
juvenils i les persones joves de la ciutat de Barcelona.
Implementació de l’acció
L'acció consisteix en la dinamització d'una manifestació a la plaça Sant Jaume i d'un minut
de silenci per simbolitzar el rebuig als feminicidis. Es durà a terme el tercer dilluns d'octubre
juntament amb les entitats membres de la Plataforma Unitària contra les Violències de
Gènere. La concentració estarà adaptada a les restriccions sanitàries per fer front a la
covid-19.
Persones i entitats destinatàries
Persones joves i entitats juvenils de la ciutat.
Mapa relacional i agents que hi intervenen
- Plataforma Unitària Contra les Violències de Gènere.
Previsió de calendari
2021
Estratègia comunicativa
Es farà difusió a les xarxes socials, web i butlletins.
Indicadors de l’acció
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Haver realitzat 1 concentració contra els feminicidis.
Un mínim de 30 persones assistents.
Un manifest o posicionament sobre les violències masclistes.
Fonts de verificació
Manifest, cartelleria i difusió a les xarxes, web i butlletins.
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6.7 Col·laboració amb la Plataforma en Contra les Violències de Gènere.
Justificació de l’acció
L'any 2020 s’ha augmentat la col·laboració Plataforma Unitària Contra les Violències de
Gènere, participant de l’organització del Fòrum Jove. Aquesta col·laboració s’ha valorat molt
positivament i es considera estratègic seguir col·laborant amb la PUCVG.
Objectius generals
Treballar per erradicar les desigualtats socials per raó d'identitat i expressió de gènere i
orientació afectivo-sexual i, especialment, les violències masclistes i de gènere així com el
sistema patriarcal en què se sustenten.
Objectius específics
Difondre les reivindicacions i lluites feministes i del moviment LGBTI+ entre les entitats
juvenils i les persones joves de la ciutat de Barcelona.
Implementació de l’acció
En el moment de la redacció dels programes i en el context derivat de la covid-19, cal valorar
encara quines són les possibilitats de desenvolupar un projecte conjunt.
En funció del que permeti la conjuntura, l’acció consistirà en repetir la co-organització del
Fòrum Jove contra les Violències de Gènere. Si el context no ho permet, s’estudiarà la
possibilitat de generar una campanya de sensibilització conjunta que generi, no només
incidència política sinó també un diàleg intergeneracional entre les dues Plataformes.
Persones i entitats destinatàries
Persones joves i entitats juvenils de la ciutat.
Mapa relacional i agents que hi intervenen
- Plataforma Unitària Contra les Violències de Gènere.
Previsió de calendari
2021
Estratègia comunicativa
Es farà difusió a les xarxes socials, web i butlletins.
Indicadors de l’acció
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Haver generat un espai de treball col·laboratiu entre les dues entitats.
Haver realitzat un mínim de tres reunions entre les dues entitats.
Fonts de verificació
El material comunicatiu resultant, actes de les reunions
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6.8 Feminització de les associacions i entitats juvenils
Justificació de l’acció
En un món masculinitzat, és important donar a conèixer referents femenins que promoguin
l'accés de les dones als llocs de decisió en el món associatiu, així com donar veu a les seves
reivindicacions per tal de millorar aquests espais de decisió amb una perspectiva de gènere.
També cal posar posar en valor les tasques que no són visibles i que duen en gran part les
dones.
Objectius generals
Promoure la perspectiva feminista i LGBTI+ entre les entitats i associacions juvenils i
procurar la seva implementació en les estratègies i plans de treball.
Objectius específics
Promocionar els models econòmics i relacionals alternatius en les organitzacions per posar
la vida i les persones al centre de les entitats.
Implementació de l’acció
L'acció consisteix en una campanya per xarxes que posi visibilitzi les dones en càrrecs de
poder, però també posi en valor les tasques invisibilitzades que duen a terme dones i que
són essencials per mantenir les associacions en marxa.
Aquesta campanya pretén recollir de forma anònima experiències, hagin estat en càrrecs de
poder o no i visibilitzar-les.
A més, es promourà la participació femenina en les entitats i l’apoderament dins d’aquestes.
Persones i entitats destinatàries
Persones joves i entitats juvenils de la ciutat.
Mapa relacional i agents que hi intervenen
- Espai Feminismes del CJB
Previsió de calendari
Gener - Desembre 2021
Estratègia comunicativa
Es farà difusió a les xarxes socials, web i butlletins.
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Indicadors de l’acció
Un mínim d'una trobada entre dones joves amb càrrecs amb poder de decisió en entitats i
associacions juvenils.
Una campanya a xarxes.
Fonts de verificació
El material audiovisual derivat de la campanya.
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6.9 Construcció de nous imaginaris feministes entre les persones joves de la
ciutat
Justificació de l’acció
Més enllà d’assenyalar com afecta el patriarcat a les persones joves de la ciutat, es fa
necessari també treballar en positiu, mitjançant la construcció d’imaginaris feministes entre
les persones joves de la ciutat que les dotin de referents positius apoderadors i de models
relacionals interseccionals i no sexistes.
Objectius generals
Promoure la perspectiva feminista i LGBTI+ entre les entitats i associacions juvenils i
procurar la seva implementació en les estratègies i plans de treball.
Objectius específics
Rebutjar el relat patriarcal dels rols de gènere oferint referents i imaginaris alternatius.
Apoderar als joves per a construir nous referents culturals i nous imaginaris intersecccionals
i no sexistes
Implementació de l’acció
L’acció consisteix en transversalitzar als diferents àmbits del CJB la perspectiva feminista per
tal d’impregnar els altres grups de treball del CJB, els projectes d’altres àmbits així com el
secretariat de la perspectiva feminista. Tot això, es farà tenint a l’horitzó la construcció de
nous imaginaris, així com la col·laboració amb el Departament de Promoció dels Drets de les
Dones i LGBTI en accions promogudes per l’Ajuntament, vetllant perquè aquestes accions es
duguin també en tots els àmbits del CJB.
En concret, es farà difusió del Premi Joves Creadores, el Premi Jove de Còmic de Sant Martí,
el Premi 8 de Març “Maria Aurèlia Capmany” i el Premi 25 de Novembre organitzats des de
la Direcció de Feminismes i LGTBI.
Persones i entitats destinatàries
Entitats juvenils de la ciutat i persones joves.
Mapa relacional i agents que hi intervenen
Departament de Promoció dels Drets de les Dones i LGBTI
Previsió de calendari
2021
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6.10 Formació en perspectiva LGBTI+
Justificació de l’acció
La formació en perspectiva LGBTI+ i teoria Queer per a entitats del CJB es va celebrar per
primer cop el 2017, superant el límit d'inscripcions i amb una valoració molt positiva per
part de les entitats participants. Per aquest motiu, creiem que és necessari que passi a
formar part de la programació estable del CJB-CRAJ.
Objectius generals
Promoure la perspectiva feminista i LGBTI+ entre les entitats i associacions juvenils i
procurar la seva implementació en les estratègies i plans de treball.
Objectius específics
Oferir eines, recursos i continguts a les entitats joves en temàtica de diversitat LGBTI+ així
com de feminismes per fomentar el debat i per donar resposta a necessitats específiques.
Implementació de l’acció
L'acció consisteix en una formació de 15 hores per a entitats juvenils en què les entitats
aprenguin a aplicar treballar des de l'òptica de la igualtat en matèria LGBTI+ i a com fer
sentir a les persones del col·lectiu més acollides, compreses i empoderades. A la formació es
preveu també treballar al voltant de la identificació de violències directes i indirectes i una
de les sessions es centra específicament en l'abordatge de casos d’agressions LGTBIfòbiques,
la seva prevenció i el protocol a seguir si se'n donen.
Persones i entitats destinatàries
Entitats juvenils de la ciutat.
Mapa relacional i agents que hi intervenen
- AECS
- Sinver
- OCH
Previsió de calendari
Novembre 2021
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Estratègia comunicativa
La campanya comunicativa comença amb l'obertura del període d'inscripcions, generalment
6 setmanes abans de la formació, i durant aquest període es fa difusió de la formació tant a
les xarxes com a les trameses digitals a entitats.
Indicadors de l’acció
Un mínim d'una formació per any.
Un mínim de 7 entitats inscrites a la formació.
Un mínim de 15 persones participants en la formació.
Fonts de verificació
Cartelleria i difusió a les xarxes, web i butlletins, llista d'assistents.
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6.11 Guia Desviades: Presentació, difusió i col·laboracions pactades
Justificació de l’acció
Durant el 2019, es va fer un treball intens en la Guia sobre no binarismes per tal de poder
oferir un recurs atractiu, senzill i adequat a les necessitats de les entitats i seguir fent
pedagogia de la diversitat afectivosexual i de gènere. Al llarg del 2020 s’ha dut a terme un
dossier didàctic per clarificar conceptes. Per donar sentit a aquesta feina, durant el 2021 es
faran públics els materials i es treballarà per fer arribar la guia a un públic ampli.
Objectius generals
Treballar per erradicar les desigualtats socials per raó d'identitat i expressió de gènere i
orientació afectivo-sexual i, especialment, les violències masclistes i de gènere així com el
sistema patriarcal en què se sustenten.
Objectius específics
Oferir eines, recursos i continguts a les entitats joves en temàtica de diversitat LGBTI+ així
com de feminismes per fomentar el debat i per donar resposta a necessitats específiques.
Implementació de l’acció
Amb la Guia Desviades i el dossier didàctic elaborats, es dissenyarà i implementarà una
estratègia comunicativa molt concreta per tal que la Guia pugui arribar al màxim nombre de
persones i organitzacions possibles.
Persones i entitats destinatàries
Persones joves i entitats juvenils de la ciutat.
Mapa relacional i agents que hi intervenen
-

Candela
OCH
Sinver
Espai LGBTI+ del CJB

Previsió de calendari
2021
Estratègia comunicativa
Difusió per les xarxes socials de la guia i del dossier didàctic posterior.
Indicadors de l’acció
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Un mínim de 3 accions comunicatives.
Un mínim d'1 acte de presentació de la Guia.
Un dossier didàctic publicat.
Fonts de verificació
Guia Desviades, dossier didàctic, difusió a xarxes i web.
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6.12 Calendarització ‘Dies de les visibilitats’
Justificació de l’acció
Després d’haver renovat el format de les diades LGBTI+ l’any 2020, cal adaptar el focus del
discurs polític a reivindicar als temes rellevants del moment. És per això que es considera
oportú fer una revisió i donar cos a les reivindicacions dels ‘Dies de les visibilitats’.
Tot i així, també es valora com a important, que el CJB no ‘coopti’ l’atenció pels actes si no
que des del CJB es pugui donar suport comunicatiu i logístic necessari a les activitats
promogudes per les entitats membre.
Objectius generals
Treballar per erradicar les desigualtats socials per raó d'identitat i expressió de gènere i
orientació afectivo-sexual i, especialment, les violències masclistes i de gènere així com el
sistema patriarcal en què se sustenten.
Objectius específics
Difondre les reivindicacions i lluites feministes i del moviment LGBTI+ entre les entitats
juvenils i les persones joves de la ciutat de Barcelona.
Implementació de l’acció
Es farà una sessió de treball amb l'Espai LGBTI+ per a assenyalar les dates a visibilitzar
enguany i per a detallar el discurs polític del CJB al respecte.
També es farà un treball compartit amb el responsable de Comunicació del CJB per tal de
poder visibilitzar especialment les activitats promogudes per les entitats de l’Espai LGBTI+
del CJB i, d’aquesta manera, afavorir la participació de les entitats juvenils a aquestes
activitats.
Persones i entitats destinatàries
Persones joves i entitats juvenils de la ciutat.
Mapa relacional i agents que hi intervenen
- Espai LGBTI+
Previsió de calendari
2021
Indicadors de l’acció
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Haver realitzat 1 reunió amb l'Espai LGBTI+.
Un mínim de tres diades assenyalades amb el discurs polític articulat.
Fonts de verificació
Actes de les reunions amb l'Espai LGBTI+ del CJB.

25

6.13 Setmana de la dissidència afectivosexual i de gènere
Justificació de l’acció
La Setmana de la Dissidència suposa el major acte de sensibilització en matèria LGBTI+ del
CJB, concentrant actes que reivindiquen la diversitat del col·lectiu a espais públics i oberts a
totes les persones joves de la ciutat. El retorn de les entitats i de les persones assistents ha
estat sempre molt positiu, però és especialment la necessitat de fer pedagogia sobre
aquestes qüestions la que justifica que es continuï celebrant any rere any.
Objectius generals
Treballar per erradicar les desigualtats socials per raó d'identitat i expressió de gènere i
orientació afectivo-sexual i, especialment, les violències masclistes i de gènere així com el
sistema patriarcal en què se sustenten.
Objectius específics
Difondre les reivindicacions i lluites feministes i del moviment LGBTI+ entre les entitats
juvenils i les persones joves de la ciutat de Barcelona.
Implementació de l’acció
Aquesta acció consistirà en una setmana de programació diària sobre la dissidència
afectivo-sexual i de gènere. Cada any s'escollirà un tema vehicular de la setmana, i es faran
actes de diferents formats i a diferents emplaçaments de la ciutat, a més de col·laborar amb
l'acte descentralitzat organitzat per l'Ajuntament.
Els actes són oberts a totes les persones joves de la ciutat i pretenen fomentar el debat i el
coneixement de noves realitats. Aquest any totes les activitats estaran adaptades a les
restriccions sanitàries a conseqüència de la covid-19. De fet, en aquest sentit, caldrà també
dimensionar la Setmana en funció de les restriccions sanitàries que hi hagi en aquell
moment.

Persones i entitats destinatàries
Persones joves i entitats juvenils de la ciutat.
Mapa relacional i agents que hi intervenen
- Espai LGBTI+
Previsió de calendari
2021
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Estratègia comunicativa
Cartells, díptics en físic i material per xarxes socials, web i butlletins.
Indicadors de l’acció
Un mínim de 4 actes programats.
Un mínim de 200 assistents en total.
Un mínim de 5 entitats col·laboradores.
Fonts de verificació
Manifest, díptic, cartelleria i difusió a les xarxes, web i butlletins.
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6.14 Enfortim el treball en xarxa
Justificació de l’acció
Des del CJB es considera que és clau millorar i enfortir el treball en xarxa amb altres entitats
feministes i LGBTI+ ja que d'aquesta manera es poden buscar formes de comunicació i
col·laboració en els diferents projectes.
Objectius generals
Fomentar el treball en xarxa i els projectes compartits i co-creats entre el CJB i altres entitats
feministes i LGBTI+.
Objectius específics
- Enfortir la col·laboració i els projectes promoguts multilateralment amb l’objectiu de
promoure la perspectiva feminista i la diversitat afectivo-sexual i de gènere.
- Esdevenir un agent reconegut i referent en l’àmbit de la joventut i els feminismes
Implementació de l’acció
Les persones tècniques i Secretariat del CJB assistiran a un mínim de 5 trobades municipals i
d'altres entitats des d'on poder connectar-nos amb altres organitzacions. De la mateixa
manera, s'aposta per analitzar a l'inici de cada projecte amb quins actors ens relacionarem i
fer un buidatge i comparativa al finalitzar cada any. A més, es col·laborarà amb el
Departament de Promoció dels Drets de les Dones i LGBTI per a sumar esforços en el mapeig
de col·lectius LGBTI arreu de la ciutat.
L'objectiu pel 2021 és haver doblat, com a mínim, el nombre d'agents amb qui el CJB
treballa conjuntament. De la mateixa manera, vetllar perquè les noves entitats amb qui es
col·labora des del CJB siguin interseccionals, provinguin d’estructures socials diverses i que
es pugui donar veu a entitats més petites.
En aquest sentit es vol treballar amb com a mínim una entitat juvenil que no sigui específica
en l´àmbit temàtic però que per la seva incidència en el seu context natural pugui treballar
la temàtica Feminista i LGTBI en el barri i que es valori rellevant des d'una perspectiva
interseccional per diferents raons: que es trobi fora del radi incidència CJB, que aporti més
diversitat, que actuï en contextos en situacions de vulnerabilitat o que siguin contextos que
estiguin menys representats en el context d'acció del CJB.

Persones i entitats destinatàries
Entitats i organitzacions de la ciutat.
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Mapa relacional i agents que hi intervenen
Algunes de les entitats previstes a enfortir la col·laboració són:
- Plataforma Contra les Violències de Gènere
- Lafede.cat
- XES
- CNJC
- CJAS
- Centre LGBTI
- Una entitat juvenil no específica de l’àmbit
Relació amb altres accions del programa
Transversal a totes les accions programades en aquest programa.
Previsió de calendari
2021
Indicadors de l’acció
Assistència a un mínim de 5 trobades i reunions al curs en espais de participació.
-Participació en els Plenaris del CMLGTBI en tant que membres.
-Participació en els Grups de Treball del CMLGTBI que el CJB valori pertinents
-Participació a l'acte en Memòria de la transsexual Sònia Rescalvo Zafra.
- Participació als actes del 17 de maig
- Participació a la CU28J - Dia de l'Orgull
Haver realitzat un mínim de 5 accions amb agents nous que no formen part de l'Espai de
Feminismes del CJB.
Fonts de verificació
Actes de les reunions.
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6.15 Difusió de recursos sobre l'àmbit de Feminismes i LGBTI+
Justificació de l’acció
La producció de recursos sobre feminismes i igualtat de gènere, diversitat afectivo-sexual i
de gènere amb una mirada jove són necessaris per fer visibles les problemàtiques
específiques de la intersecció entre dona i joventut i les del col·lectiu LGBTI+ i per aportar
solucions des d’un punt de vista emancipatori i d’empoderament per a les dones i les
persones LGBTI+Objectius generals
Promoure la perspectiva feminista i LGBTI+ entre les entitats i associacions juvenils i
procurar la seva implementació en les estratègies i plans de treball.
Objectius específics
Oferir eines, recursos i continguts a les entitats joves en temàtica de diversitat LGBTI+ així
com de feminismes per fomentar el debat i per donar resposta a necessitats específiques.
Implementació de l’acció
L'acció consisteix en la difusió i enviament dels recursos relatius a les temàtiques de gènere,
feminismes i LGBTI+ que s'elaborin des del CJB i des de les entitats membres però també
d'altres entitats que treballin amb joves i a les mateixes persones joves a títol individual.
Persones i entitats destinatàries
Entitats membre del CJB i joves a títol individual.
Previsió de calendari
2021
Indicadors de l’acció
Un mínim de 5000 exemplars distribuïts físicament.
Un mínim de 600 impressions digitals dels recursos.
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El Consell de la Joventut de Barcelona té un compromís amb la promoció i el foment d'uns hàbits
de vida responsables amb el medi ambient tant entre les persones joves a títol individual com al
si de les entitats membres. En l'actualitat, els reptes mediambientals ocupen un paper central
en les agendes polítiques de les persones i els col·lectius i això ho veiem reflectit en el creixement
dels moviments i reivindicacions ecologistes dels últims anys. Per aquest motiu, el CJB es
proposa ser un espai de trobada, debat i confluència de l'associacionisme juvenil per tal de
caminar cap a una ciutat més sostenible amb perspectiva i mirada jove. De la mateixa manera,
el canvi en la mirada i les accions també provoca que aquest bienni el nom del programa també
es transforma i passa a dir-se ‘Emergència climàtica’.

7.A. Objectius
Objectius generals del programa
Transversalitzar la perspectiva sostenible a tots els serveis gestionats pel CJB, així com
implementar mesures sostenibles en el propi Espai Jove La Fontana.
Promoure el treball en xarxa i els projectes compartits i co-creats entre el CJB i altres
organitzacions, institucions i entitats juvenils i ecologistes.
Incentivar mesures que facilitin l'emancipació i l'autonomia de les persones joves de forma
sostenible i respectuosa amb l'entorn.
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7.B. Descripció de les accions
7.1 Augment de l'impacte comunitari de l'hort hidropònic al terrat de
Fontana.
Justificació de l’acció
L'hort hidropònic es va instal·lar el passat mes de juny als terrats de l'Espai Jove la Fontana.
Des de llavors les entitats ACIDH i Gràcia Salut Mental duen a terme les tasques de cultiu i
manteniment d'aquest. Actualment doncs, s'està vetllant per a que les entitats gestores de
l'hort puguin tenir un paper més notori en la quotidianitat de l'Espai Jove la Fontana, així com
accentuar el paper comunitari que realitzen en el si del districte de Gràcia.
Objectius generals
Transversalitzar la perspectiva sostenible a tots els serveis gestionats pel CJB, així com
implementar mesures sostenibles en el propi Espai Jove La Fontana.
Objectius específics
Implementar mesures per millorar la perspectiva sostenible i l’eficiència energètica de l’Espai
Jove la Fontana.
Implementació de l’acció
Aquesta acció consistirà a fer una anàlisi i valoració del projecte executat fins al moment amb
les tècniques responsables del Districte, les entitats participants de l'hort i l'Espai Jove la
Fontana. D'aquesta manera, es buscaran quines noves estratègies es poden dur a terme per
tal que esdevingui un projecte amb un major impacte comunitari. Un cop s'hagin detectat les
millores possibles, s'implementaran.
Persones i entitats destinatàries
- ACIDH
- Gràcia Salut Mental
Mapa relacional i agents que hi intervenen
- ACIDH
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- Gràcia Salut Mental
- Espai Jove la Fontana
Previsió de calendari
Març 2020- Desembre 2021
Estratègia comunicativa
Es farà difusió als butlletins, web i xarxes socials de l'Espai Jove la Fontana i del CJB de les
noves mesures que s'implementin així com de l'activitat ordinària que duguin a terme les
entitats a l'hort.
Indicadors de l’acció
Un mínim de dues reunions amb els agents implicats en aquesta acció durant el 2020.
Un mínim d'una mesura de millora de la col·laboració de les entitats amb l'equipament i les
entitats del CJB.
Fonts de verificació
Actes de les reunions, documentació generada amb els consensos, notícies al web i difusió a
les xarxes socials.
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7.2 Jornades de Sostenibilitat
Justificació de l’acció
Des del CJB considerem necessari fer una activitat en gran format sobre la Sostenibilitat per
tal que aquesta generi un espai atractiu i un punt de trobada entre joves per compartir
pràctiques sostenibles, conèixer-ne noves i aprofundir en el concepte del "triangle de la
sostenibilitat" que no contempla només l'ecologisme sinó també les relacions socials i les
pràctiques econòmiques.
Objectius generals
Transversalitzar la perspectiva sostenible a tots els serveis gestionats pel CJB, així com
implementar mesures sostenibles en el propi Espai Jove La Fontana.
Objectius específics
Incentivar el debat sobre la sostenibilitat i la proposta de solucions des de la joventut i
promocionar pràctiques sostenibles i la gestió col·lectiva dels recursos.
Implementació de l’acció
Jornades sobre sostenibilitat en què es donarà a conèixer el triangle de la sostenibilitat
mitjançant activitats pràctiques i pedagògiques a l'Espai Jove la Fontana al llarg de tot un dia:
formacions al matí, un dinar amb menjar d'aprofitament al migdia, i activitats pràctiques a la
tarda, possiblement fent-la coincidir amb alguna de les jornades en què es peatonalitza el
carrer Gran de Gràcia.
Persones i entitats destinatàries
Joves a títol individual i entitats juvenils de Barcelona.
Mapa relacional i agents que hi intervenen
- Espai Jove la Fontana
- PIJ
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- CRAJ
Previsió de calendari
Mes de maig o juny del 2020 i 2021
Estratègia comunicativa
Es farà difusió als butlletins i xarxes socials de l'Espai Jove la Fontana, del PIJ, del CRAJ i del
CJB de les Jornades.
Indicadors de l’acció
Un mínim d'unes jornades organitzades.
Un mínim de 30 persones assistents
Fonts de verificació
Cartells i material de difusió a xarxes i web de les Jornades.
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7.3 Comissió Sostenible
Justificació de l’acció
La Comissió Sostenible està conformada per treballadores del CJB i dels serveis que gestiona,
l'Espai Jove la Fontana, el CRAJ i el Punt Infojove de Gràcia. De cara al 2020-2021, aquesta
comissió es planteja augmentar la seva activitat, així com coordinar-se millor amb les
iniciatives que decideix l'Espai de Sostenibilitat del CJB (format per membres de diferents
entitats juvenils) amb la planificació de la Comissió Sostenible.
Objectius generals
Transversalitzar la perspectiva sostenible a tots els serveis gestionats pel CJB, així com
implementar mesures sostenibles en el propi Espai Jove La Fontana.
Objectius específics
Fomentar la col·laboració entre els diferents equips dels serveis del CJB en l’àmbit de la
sostenibilitat.
Implementació de l’acció
Realitzarem una anàlisi interna de la Comissió i recuperar quin ha estat l'històric d'activitat,
quines agendes en temes de sostenibilitat i ecologisme tenen els diferents serveis i buscar en
quins aspectes cal fer especial èmfasi i quins nous reptes es volen abordar. Entre les activitats
a mantenir i a enfortir hi ha la Marató Energètica o la Setmana de Consum Responsable.
Persones i entitats destinatàries
Joves a títol individual usuàries de l'Espai Jove la Fontana i entitats juvenils de Barcelona.
Mapa relacional i agents que hi intervenen
- Espai Jove la Fontana
- PIJ
- CRAJ
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Previsió de calendari
2020 i 2021
Estratègia comunicativa
Es faran cartells i difusió als butlletins, web i xarxes socials de l'Espai Jove la Fontana, CRAJ,
CJB i PIJ.
Indicadors de l’acció
Un mínim de tres reunions de la Comissió Sostenible cada any.
Un mínim de dues iniciatives executades cada any.
Fonts de verificació
Cartells i material de difusió a xarxes i web de les diferents activitats.
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7.4 Anàlisi de la realitat de les entitats juvenils envers la lluita ecologista i la
sostenibilitat
Justificació de l’acció
Des del CJB considerem que cal més coneixement sobre les accions i iniciatives que s'estan
duent a terme per part de les entitats i col·lectius juvenils en l'àmbit de l'ecologisme i la
sostenibilitat. Per aquest motiu, considerem que és important fer una diagnosi amb l'ajuda
d'agents clau per mirar de comprendre millor en quin punt estem.
Objectius generals
Promoure el treball en xarxa i els projectes compartits i co-creats entre el CJB i altres
organitzacions, institucions i entitats juvenils i ecologistes.
Objectius específics
Promoure l’enxarxament de les entitats juvenils i un posicionament compartit envers els
reptes socioambientals actuals de la ciutat.
Implementació de l’acció
Durem a terme entrevistes a diferents membres d'entitats juvenils que treballen l'eix
ecologista per conèixer què i com treballen i localitzar reptes compartits que té el moviment
juvenil en aquest àmbit.
Mapa relacional i agents que hi intervenen
- Enginyeria Sense Fronteres
- CNJC
- SCI
- Ecologistes en Acció
Previsió de calendari
Gener 2020-Maig 2020

9

Estratègia comunicativa
Aquesta acció no té objectiu relacionat amb la comunicació externa.
Indicadors de l’acció
Haver realitzat mínim 3 entrevistes
Haver detectat mínim dos reptes compartits del moviment juvenil.
Fonts de verificació
Actes de les reunions.
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7.5 Creació d'un Grup motor i una xarxa d'aliances entre entitats juvenils
envers la lluita ecologista i la sostenibilitat a la ciutat
Justificació de l’acció
L'objectiu de la línia anterior era detectar els reptes compartits dins del moviment juvenil en
termes mediambientals. Així doncs, considerem que el següent pas lògic és poder generar
una xarxa horitzontal d'aliances. D'aquesta manera entenem que caldria constituir primer un
grup motor encarregat de l'organització de l'estratègia i, després un grup molt ampli i divers
d'agents aliats enxarxats.
Objectius generals
Promoure el treball en xarxa i els projectes compartits i co-creats entre el CJB i altres
organitzacions, institucions i entitats juvenils i ecologistes.
Objectius específics
Promoure l’enxarxament de les entitats juvenils i un posicionament compartit envers els
reptes socioambientals actuals de la ciutat.
Implementació de l’acció
El CJB és l'ideòleg i impulsor d'aquesta iniciativa i formarem part del Grup motor i la xarxa
d'aliances de manera compartida amb altres entitats.
Persones i entitats destinatàries
Totes les entitats juvenils de Barcelona (i Catalunya).
Mapa relacional i agents que hi intervenen
- Enginyeria Sense Fronteres
- CNJC
- SCI
- Unim forces
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Relació amb altres accions del programa
Té relació amb la línia 4. Entenem que és el pas següent a l'anàlisi de la realitat.
Previsió de calendari
Maig 2020- Desembre 20201
Estratègia comunicativa
A determinar per la nova Xarxa.
Indicadors de l’acció
Haver constituït el Grup Motor
Haver fet, mínim una reunió del Grup Motor
Haver aconseguit almenys 5 entitats que formin part de la Xarxa d'aliances.
Fonts de verificació
Actes de les reunions, cartells de difusió, relació d'acords presos.

12

7.6 Foment de la participació de les entitats juvenils als espais de participació
municipals
Justificació de l’acció
L'Espai de Sostenibilitat es va marcar com a objectiu propi aconseguir assistir a un major
nombre d'espais municipals que tractessin temes relacionats amb la sostenibilitat a la ciutat i
la justícia climàtica. D'aquesta manera, es vol aconseguir una major implicació i visibilitat de
les persones joves als espais municipals.
Objectius generals
Promoure el treball en xarxa i els projectes compartits i co-creats entre el CJB i altres
organitzacions, institucions i entitats juvenils i ecologistes.
Objectius específics
Estimular la participació de les entitats juvenils en espais municipals dels àmbits de la
sostenibilitat i la justícia climàtica.
Implementació de l’acció
Es preveu fer un Calendari compartit entre totes les membres del Espai i, d'aquesta manera,
l'objectiu és augmentar i compartir la participació de l'Espai de Sostenibilitat del CJB i les
entitats juvenils als diferents espais de participació que es valorin com a estratègics.
L'objectiu és assistir i enfortir la nostra presència l'espai de Zona de Baixes Emissions, taules
d'Emergència Climàtica, Pacte per la Mobilitat, Consell de la Sostenibilitat, Súperilles, entre
d'altres.
Persones i entitats destinatàries
Entitats juvenils membres de l'Espai Sostenibilitat.
Mapa relacional i agents que hi intervenen
- AEP
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- Jovent Republicà
- AECS
- Acció Escolta
- Bocaràdio
- Enginyeria Sense Fronteres
Previsió de calendari
2020 i 2021
Estratègia comunicativa
Farem difusió a les xarxes socials de la nostra participació en els diferents espais.
Indicadors de l’acció
Haver assistit, com a mínim, a 3 espais de participació més que el període 2018-2019.
Haver aconseguit, com a mínim, l'assistència de 3 entitats juvenils a espais de participació
municipals.
Fonts de verificació
Actes dels espais, llistes d'assistència.
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7.7 Revindicar tarifes de transport públic que s'adaptin a les necessitats de les
joves i les entitats
Justificació de l’acció
La realitat econòmica de les persones joves a Barcelona s'ha transformat en els últims anys i
la precarietat és habitual entre les persones joves per les dificultats d'accedir a l'habitatge i al
treball remunerat. D'aquesta manera, considerem que és important que els diferents serveis
de la ciutat s'actualitzin en aquest sentit i, especialment, el servei de transport públic, clau
per la població general i especialment per les persones joves. Per aquest motiu, alguns dels
objectius d'aquests pròxims dos anys és augmentar la T-Jove fins als 29 anys, que es generi
una T-lleure i que la T-16 passi a ser fins als 18, sent així una t-18
Objectius generals
Incentivar mesures que facilitin l'emancipació i l'autonomia de les persones joves de forma
sostenible i respectuosa amb l'entorn.
Objectius específics
- Aconseguir augmentar l'edat de la T-Jove als 29 anys.
- Aconseguir donar resposta a les necessitats de les entitats amb una t-lleure
Implementació de l’acció
En primer lloc, es vol fer una diagnosi de les facilitats al transport per les persones joves en
diferents ciutats europees i de la situació socioeconòmica de les persones joves a la ciutat de
Barcelona en relació al transport. D'altra banda, un cop analitzada la situació actual, es
realitzaran reunions amb responsables polítics d'aquest àmbit per tal de veure possibilitats
d'aconseguir aquests objectius. Per últim, també es preveu una campanya per xarxes
juntament amb les entitats juvenils membres del CJB.
Persones i entitats destinatàries
Totes les persones joves de la ciutat de Barcelona.
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Previsió de calendari
2020 i 2021
Estratègia comunicativa
Realitzarem una campanya per implicar el major nombre d'entitats.
Indicadors de l’acció
Haver realitzat, com a mínim, 1 reunió amb l’ATM.
Haver realitzat una campanya per xarxes de reivinidicació de l'allargament de la T-Jove, la
instauració de la T-lleure i l'allargament de la T-16 cap als 18 anys
Fonts de verificació
- Actes de les reunions.
- Cartells, materials gràfics a les xarxes socials.
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7.8 Introducció de perspectiva juvenil a l'urbanisme
Justificació de l’acció
Partim de la premissa que tota persona participa en l'espai públic perquè hi conviu, transita,
es
relaciona, esdevé un usuari o una usuària d'un servei o equipament. Per aquest motiu, creiem
interessant apropar les entitats juvenils als espais de participació de l'Àrea d'Urbanisme de
l'Ajuntament de Barcelona, especialment pel que fa als processos de consulta per a la
transformació urbanística.
Objectius generals
Promoure el treball en xarxa i els projectes compartits i co-creats entre el CJB i altres
organitzacions, institucions i entitats juvenils i ecologistes.
Objectius específics
Estimular la participació de les entitats juvenils en espais municipals dels àmbits de la
sostenibilitat i la justícia climàtica.
Implementació de l’acció
Realitzar un treball de co-producció amb l'Àrea d'Urbanisme per tal de definir quines són les
estratègies per incloure la clau juvenil en els processos de participació i en els projectes
urbanístics. També es preveu posar en contacte el Departament d'Urbanisme amb les
tècniques de territori del CRAJ i del CJB per tal d'analitzar conjuntament quina concreció
territorial pot tenir el projecte.
Persones i entitats destinatàries
- Entitats juvenils territorials.
Mapa relacional i agents que hi intervenen
- Àrea d'Urbanisme
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- Entitats juvenils territorials
Previsió de calendari
2020 i 2021
Estratègia comunicativa
Farem difusió a les xarxes socials de la nostra participació en els diferents espais.
Indicadors de l’acció
Haver realitzat un mínim d'una reunió amb l'Àrea d'Urbanisme, el CJB i el CRAJ.
Haver aconseguit la participació de, com a mínim una entitat territorial en el procés de
participació en l'àmbit d'urbanisme.
Haver aconseguit la participació de, com a mínim una entitat territorial en el procés de
participació en l'àmbit d'urbanisme.
Fonts de verificació
Actes de les reunions.
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El programa d'Educació del Consell de la Joventut de Barcelona que es desenvoluparà durant el
2021 engloba un total d’11 línies. Aquestes línies actuen en dos àmbits principals: el de
l'educació formal i el de l'associacionisme educatiu. Tot i aquesta diferenciació entre els àmbits
d'actuació, en part motivada per la tipologia d'entitats que formen part del CJB, el cert és que
la proposta es construeix amb caràcter global i fa una aposta clara per la cohesió dels agents
educatius sigui quin sigui l'àmbit educatiu a què enfoquen les seves principals accions.
D'aquest programa 2021 es destaca la continuïtat de moltes línies que ja conformaven
programes d'Educació d'anys anteriors, en tant que moltes de les accions que s'hi
desenvolupen requereixen d'un seguiment i d'una actualització regular. El foment de la
participació juvenil o l'enfortiment de les entitats d'associacionisme associatiu de base són
reptes que requereixen d'un procés constant. De totes maneres, cal destacar l'evolució
d'aquestes línies en comparació amb anys anteriors, ja que s'implementen les propostes de
millora extretes de les avaluacions realitzades en el programa d'Educació anterior. Finalment,
s'inclouen projectes nous que apareixen a partir de necessitats i interessos detectats als Grups
de Treball que planifiquen i executen els diferents programes. En conclusió, el programa
d'Educació del CJB parteix d'una mirada global, tot promovent la participació juvenil en les
dues dimensions de l'educació - la formal i la no formal - i, d'altra banda, donant resposta a les
necessitats i interessos de les entitats que treballen des de i per a la participació juvenil
educativa.

8.A. Objectius
Objectius generals del programa
Fomentar la participació juvenil en associacions educatives, estudiantils i en el marc dels
centres educatius i de l'entorn.
Fomentar l'associacionisme en l'entorn proper a l'escola.
Vincular les necessitats i inquietuds de l'alumnat amb iniciatives ja existents al voltant de
l'escola.
Promoure una educació coordinada entre els diferents agents educatius
Treballar per a l'enfortiment de les entitats estudiantils
Afavorir el reconeixement de l'associacionisme juvenil, especialment l'associacionisme
educatiu i enfortir les seves entitats base.
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8.B. Descripció de les accions
8.1 Visc, Convisc... Participo a l’Institut! Dirigit a 2n d’ESO
Justificació de l’acció
El projecte Visc, Convisc... Participo a l’Institut! (d'ara endavant VCP a l’Institut) és el primer
bloc del projecte Visc, Convisc...Participo! (VCP) que consta d’un segon bloc; Visc,
Convisc...Participo a l’entorn! (explicat a la línia 8.2. d’aquest mateix programa). El 2021 és el
primer any que s’implementa aquest nou disseny del VCP després de dos anys de prova
pilot.
El VCP a l’Institut és un projecte d'àmbit socioeducatiu que busca la promoció de la
participació de l'alumnat de 2n d’ESO en el centre educatiu on estudia. El projecte consta de
4 sessions a l’aula dinamitzades per persones amb trajectòria associativa en entitats del
lleure. Les sessions es dissenyen amb la voluntat de transmetre els avantatges de cooperar
entre persones per assolir objectius comuns que puguin contribuir al benestar col·lectiu i
donar eines per a l’organització col·lectiva. En el marc de les sessions, l'alumnat té la
possibilitat de formular un projecte participatiu, el qual es pot acabar desenvolupant sota la
tutorització del centre o de forma autogestionada. D'aquesta manera, el VCP ofereix la
possibilitat que el mateix centre dugui a terme un projecte participatiu en el qual es pugui
incloure a tota la comunitat educativa d'aquell institut. L’essència del VCP dirigit a alumnes
d’ESO és promoure i reconèixer l’associacionisme juvenil, així doncs, s'entén com un espai
d'intervenció que permet el contacte entre l'educació formal i no formal. La continuïtat del
VCP a l’Institut! durant el curs de 2n d’ESO depèn de la coordinació i implicació d’altres
agents com ara el professorat i el punt JIP. Des del VCP s’ofereix el servei d’acompanyament
del CRAJ que s’especialitza en com donar continuïtat a les propostes de participació que
sorgeixin des del VCP. Implementar el VCP a l’Institut! a 2n d’ESO sorgeix per iniciar la
participació a l’Institut al 1r cicle perquè són alumnes que estaran més cursos a l’institut i,
per tant, hi ha més temps per poder aplicar els aprenentatges. Contràriament al que passava
anteriorment on es feia el VCP a alumnes de 3r i 4t d’ESO i, per tant, hi havia poc marge
d’actuació. També, perquè es considera fonamental començar a treballar la participació en
edats més joves.
El segon bloc del VCP és la continuïtat per l’alumnat que ha participat del primer bloc i
l’Institut pretén treballar la participació en l’entorn.
El VCP, des que es va crear fa quinze anys al marc d’un districte de Barcelona, s'ha anat
adaptant a les necessitats detectades i als diferents contextos en què s'ha implementat.
Tenint en compte la multiplicitat de serveis destinats a la promoció de la participació juvenil,
durant els darrers anys la implementació d'aquest projecte ha anat coordinada amb altres
serveis que comparteixen objectius i àmbits d'intervenció. Aquest fet ha derivat en la
realització de certs projectes pilot que cercaven sumar forces entre ens que promouen
projectes similars. Aquestes proves pilot han establert noves línies de treball internes del
VCP per fomentar el treball en xarxa i dotar de més continuïtat del projecte.
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Per tal de poder implementar el nou VCP de cara el 2021 s'han implementat dues proves
pilot; el 2019, la del VCP dirigit a alumnes de 2n d'ESO i el 2020 la del VCP dirigit a 3r d'ESO.
Així doncs, el 2021 només es farà el primer curs de VCP dirigit a alumnes de 2n d'ESO. El curs
2021-2022 es farà per una banda el VCP a l’entorn! dirigit a alumnes de 3r d’ESO que seran
els que el 2020-2021 van fer el VCP a l’Institut i, per altra banda, el curs de 2n d’ESO farà el
VCP a l’Institut!.
Objectius generals
Fomentar la participació juvenil en associacions educatives, estudiantils i en el marc dels
centres educatius.
Objectius específics
- Conèixer les formes i eines de participació en l’Institut.
- Promoure la participació estudiantil dins del centre.
- Promoure habilitats per treballar en equip
- Treballar tècniques de comunicació i d’assemblearisme
Implementació de l’acció
El desenvolupament del projecte està subjecte al calendari escolar, per tant, el
desenvolupament d'aquesta edició del VCP pertany al curs 2020-2021.
La promoció de l'associacionisme estudiantil entre l'alumnat es realitzarà mitjançant 4
sessions ja dissenyades i que s'emmarcaran en horari lectiu dins dels centres educatius.
Aquestes sessions estan dissenyades per tal de tractar els diferents mecanismes de la
participació: la cooperació entre persones, tècniques d'organització, els espais de
participació dins del centre i les seves estructures i, per últim, els processos de
transformació. Aquestes sessions les realitzen persones joves associades a entitats
d'associacionisme educatiu i juvenil, com ara els esplais i caus i entitats territorials.
A l'hora de planificar el projecte s'han de tenir en compte les diferents gestions logístiques:
1. Contacte amb els centres
A finals del curs anterior es contactarà a tots els centres educatius que han participat de
l'anterior edició del projecte per garantir la seva participació de nou. També es contactarà als
centres que hagin participat en algun moment en el projecte, encara que no hagi estat
l'edició anterior, per tal de fomentar la seva participació novament. I, per una altra banda,
s'enviarà un correu explicatiu a tots els centres de la ciutat per tal de donar a conèixer el
projecte. Es posarà especial èmfasi en contactar aquells centres educatius que hagin
participat d'algun altre projecte del CJB en darrers cursos, com ara la Formació de
Representants de l'alumnat, o bé, aquells centres que per una raó o altra hagin tingut o
tinguin algun contacte específic amb el CJB.
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A principis de setembre s'obriran les inscripcions per tal que els centres puguin anar
enregistrant les dates. En aquest moment també es recopilaran les informacions necessàries
per a poder adaptar les sessions a l'alumnat, al centre i al context en concret. Cal tenir en
compte que els centres podran realitzar la seva inscripció en qualsevol moment del curs,
però es prioritzarà que es realitzi a principis de curs per tal de facilitar la seva programació
anual.
Durant tot aquest procés, també s'oferiran als centres dur a terme una reunió d’exposició del
projecte i coordinació i una reunió d’avaluació en finalitzar les sessions i per concretar si es
procedeix a donar continuïtat del projecte. A part, un cop finalitzin les sessions en un centre,
el professorat haurà de respondre un formulari de valoració que es tramitarà a través del
web sortimdelaula.cat.
2. Borsa de dinamització
A finals del curs anterior s'enviaran les informacions del projecte a les diferents entitats que
participen del VCP per tal de fer difusió a les persones de les entitats educatives per a ser
dinamitzadores. Es crearà la borsa de dinamització d'educatives i territori, conformada amb
persones provinents d'esplais i caus i entitats territorials. A principis de setembre s'obriran
les inscripcions de la borsa i, durant aquell mateix mes, es realitzarà una formació de
preparació. En aquesta sessió s'explicaran els continguts en detall i les metodologies a seguir.
També s'explicarà la manera en com es gestionarà el projecte i les qüestions més logístiques
del dia a dia.
Al llarg del curs la tècnica del CJB que coordina el projecte anirà fent les assignacions de les
sessions entre les persones de les borses de formació. Un cop acabin les sessions les
persones dinamitzadores hauran d'emplenar un formulari de valoració.
A mitjans de curs es desenvolupa una trobada amb tota la borsa per fer una valoració de
seguiment o per abordar alguna necessitat formativa que la borsa hagi demanat prèviament.
A finals de curs, es convocarà a les persones dinamitzadores a una avaluació conjunta a on es
revisaran els continguts de les sessions i la gestió de la logística per tal d'aplicar millores de
cara a pròximes edicions.
La "Guia per a l'equip de dinamització" detalla les qüestions logístiques del dia a dia entre el
CJB i les persones de la borsa.
3. Contacte amb Punts JIP
Per les anteriors edicions, s'ha detectat que el punt JIP és un actor important per promoure
la participació de l'alumnat a l'Institut, de manera que s'ha començat a treballar de forma
coordinada i continuada. Es valora que el projecte VCP és clau per despertar inquietuds i
ganes d'implicar-se però, en ser un projecte de 4 sessions, l'impacte es pot diluir. Per això es
considera que el punt JIP pot ser un agent que impulsi i acompanyi les idees que surtin del
VCP.
4. Les sessions
Una parella de dinamitzadores desenvolupen les 4 sessions d'una mateixa línia.
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Els continguts estan enfocats a treballar hàbits de participació (com ara l'assemblearisme, el
consens, l'escolta activa, etc.) i, també, a conèixer els diferents espais a on l'alumnat pot
participar dins del centre (assemblees d'estudiants, rol de les persones delegades de classe,
Consell Escolar, etc.).
Els continguts de les sessions es revisen a finals de cada curs i durant el mes de juliol es
prepara tot el que és necessari per afegir les modificacions. Els continguts finals es troben al
"Programa de sessions", també penjat al web.
5. Adaptació del projecte per la situació derivada per la covid-19
El projecte s’ha modificat per poder-lo desenvolupar de forma segura seguint els protocols i
les mesures pertinents.
Persones i entitats destinatàries
Les principals persones destinatàries són:
- L'alumnat de segon d'ESO, ja que és el receptor dels continguts i les eines de participació
que es faciliten durant les sessions.
- El centre, ja que les sessions promouen dinàmiques de cooperació grupal que poden ser
extrapolables a altres assignatures. A més a més, durant les sessions es donen a conèixer els
diferents espais i mecanismes per participar dins del mateix centre, fet que fomenta una vida
participativa més activa per part de l’alumnat del qual el centre se'n beneficia.
- Les entitats d'associacionisme educatiu i territorials són destinatàries del projecte, ja que
són alhora organitzadores i beneficiàries del projecte pel fet que les sessions esdevenen un
espai idoni per la interacció d'aquestes entitats amb el món de l'educació formal.
Mapa relacional i agents que hi intervenen
- Centres Educatius de Secundària de la ciutat de Barcelona.
- Federacions d'associacionisme educatiu.
- Entitats territorials.
- Punts JIP
- Possibles altres agents que promoguin projectes similars.
- IMEB
- CRAJ
Relació amb altres accions del programa
8.2. Disseny del projecte Visc, Convisc... Participo a l’entorn! dirigit a 3r d'ESO
8.4. Sortimdelaula.cat
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Previsió de calendari
Aquest projecte es desenvolupa durant els cursos escolars 2020-2021 i 2021-2022.
En vista que el projecte és cíclic, cada edició es programarà seguint aquest cronograma:
Juny:
- Contactar els centres educatius i difusió del projecte.
- Difusió de les borses de formació entres les entitats.
- Sessió d'avaluació conjunta entre les persones dinamitzadores.
Juliol:
- Preparació dels nous continguts i materials de la pròxima edició.
Setembre:
- Inscripcions.
- Formació per a les persones de la borsa de dinamització.
Durant tot el curs:
- Reunions amb els centres (sovint concentrades en els mesos de setembre, octubre i maig).
- Reunions de coordinació amb el Punt JIP
- Trobada de seguiment de la borsa de dinamització
- Inscripcions dels centres (sovint concentrat durant el mes de setembre)
- Assignació de línies entre les persones dinamitzadores (sovint concentrat als mesos
d'octubre, desembre i març)
- Possibles desenvolupaments de projectes pilot
Estratègia comunicativa
Totes les informacions del projecte es vehicularan a través del web sortimdelaula.cat, que
serà el portal a on es dirigirà a totes les persones interessades a conèixer el projecte. Al web
hi haurà un apartat a on es concentraran tots els documents explicatius, com ara el projecte,
el programa de les sessions o bé la guia per a l'equip de dinamització. A través del web
també es vehicularan les inscripcions i la recollida de valoracions a través d'uns formularis en
línia. A més a més, hi constarà un calendari on apareixeran totes les sessions programades.
D'altra banda, per tal que el web concentri tot el que es relaciona amb el projecte, també es
trobaran recursos relacionats amb la participació estudiantil que s'utilitzaran i es mostraran
a l'alumnat durant les sessions del VCP, tot promovent que l'alumnat faci ús del web com a
recurs.
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Per tal de donar a conèixer el projecte entre els centres educatius contactarà per correu
electrònic a tots els centres de secundària de la ciutat i se'ls dirigirà al web.
Indicadors de l’acció
Implementar el projecte en un mínim de 10 centres educatius
Més de 700 alumnes s'han beneficiat del projecte.
Modificacions de millora realitzades en el projecte o en els seus continguts i materials.
Nombre de federacions que participen del projecte
Nombre de persones que participen de la borsa de dinamització, que n'hi hagi un mínim de
dues per a cada districte.
Realització de mínim 3 trobades amb l'equip de dinamització: una de formació inicial, una de
compartir coneixements a mitjans de curs i una d'avaluació conjunta al final de cada curs.
Grau de satisfacció respecte el projecte segons els diferents agents.
Fonts de verificació
- Correus de difusió.
- Projecte Visc, Convisc... Participo a l’Institut! 2020-2021.
- Programa de sessions 2020-2021.
- Guia per a l'equip de dinamització 2020-2021.
- Apartat del VCP del web sortimdelaula.cat.
- Apartat de "Recursos" del web sortimdelaula.cat.
- Formularis d'inscripció.
- Formularis de valoració.
- Recull de valoracions.
- Actes de coordinació i valoració amb els instituts i amb Punts JIP
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8.2 Disseny del Projecte Visc, Convisc... Participo a l’entorn! Dirigit a 3r d'ESO
Justificació de l’acció
El VCP a l’entorn! enfoca la participació més enllà de l'Institut i es centra en com poder
transformar i participar en el seu entorn. Està dirigit a l’alumnat de 3r d’ESO que a 2n d’ESO
va realitzar el VCP a l’Institut!.
El programa se centra a aprofundir sobre la complexitat de l’organització col·lectiva i en
promoure la participació de l’alumnat a l’associacionisme juvenil del barri o del seu entorn
més proper.
Durant el 2021 s’acabarà de dissenyar el programa definint els continguts i les sessions,
assignant els recursos necessaris i identificant i coordinant els agents educatius necessaris
per poder desenvolupar el projecte. Serà al curs 2021-2022 quan es comenci a implementar
a l’Institut.
Objectius generals
- Fomentar la participació juvenil en associacions educatives, estudiantils i en el marc dels
centres educatius.
Objectius específics
- Promoure eines per a l’organització col·lectiva.
- Aprendre mecanismes de participació des de l'inici de la joventut.
- Promoure l'associacionisme juvenil entre l'alumnat al segon cicle d'ESO.
- Donar resposta a les inquietuds i necessitats de l'alumnat fora del centre.
Implementació de l’acció
Aquesta acció s'executarà en dues fases principals: disseny i coordinació del programa.
En la fase de disseny es valorarà el disseny i continguts de la prova pilot del VCP a l’Institut
per dissenyar el programa en la seva dimensió real. En la fase de coordinació el CJB
identificarà els agents educatius necessaris per poder garantir una millor adquisició dels
continguts del programa.
Persones i entitats destinatàries
Les principals persones destinatàries són les estudiants de tercer d'ESO que van realitzar el
VCP a l’Institut a 2n d’ESO.
També és destinatari el mateix centre, ja que disposarà d'una eina per treballar les diferents
dimensions de la participació. Per altra banda, se’n beneficiaran les associacions o projectes
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de l'entorn més proper al centre, ja que el programa en fa difusió i en promou la
participació.
Mapa relacional i agents que hi intervenen
- Federacions d'associacionisme educatiu.
- Entitats territorials.
- Centres Educatius de Secundària de la ciutat de Barcelona.
- Punts JIP
- IMEB
Relació amb altres accions del programa
8.1. Visc, Convisc... Participo a l’Institut! dirigit a alumnes de 2n d’ESO
8.4. Sortimdelaula.cat
Previsió de calendari
Gener - Març: Treballar el disseny del programa
Març- Juliol: Assignar els recursos necessaris i planificar la implementació del programa pel
curs 2021-2022.
Estratègia comunicativa
Totes les informacions del projecte es vehicularan a través del web sortimdelaula.cat, que
serà el portal a on es dirigirà a totes les persones interessades a conèixer el projecte. Al web
hi haurà un apartat a on es concentraran tots els documents explicatius, com ara el projecte,
el programa de les sessions o bé la guia per a l'equip de dinamització. A través del web
també es vehicularan les inscripcions i la recollida de valoracions a través d'uns formularis en
línia. A més a més, hi constarà un calendari on apareixeran totes les sessions programades.
D'altra banda, per tal que el web concentri tot el que es relaciona amb el projecte, també es
trobaran recursos relacionats amb la participació estudiantil que s'utilitzaran i es mostraran
a l'alumnat durant les sessions del VCP, tot promovent que l'alumnat faci ús del web com a
recurs.
Per tal de donar a conèixer el projecte entre els centres educatius contactarà per correu
electrònic a tots els centres de secundària de la ciutat i se'ls dirigirà al web.
Indicadors de l’acció
Dissenyar el programa VCP a l’entorn!
Realitzar els materials necessaris pel programa
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Coordinació amb altres agents susceptibles a participar del projecte
Fonts de verificació
- Projecte de VCP a l’entorn dirigit a 3r d’ESO
- Correus de difusió.
- Guia per a l'equip de dinamització 2021-2022.
- Apartat del VCP del web sortimdelaula.cat.
- Apartat de "Recursos" del web sortimdelaula.cat.
- Actes de les coordinacions amb altres agents susceptibles a participar del projecte.
- Notícia al web sortimdelaula.cat.
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8.3 Sortimdelaula.cat i altres eines de difusió
Justificació de l’acció
La pàgina sortimdelaula.cat allotja continguts relacionats amb la participació juvenil, ja sigui
en el marc dels centres educatius com en el marc del teixit associatiu del món estudiantil. Al
seu torn es tracta d'una pàgina amb un contingut clarament marcat pel projecte Visc,
Convisc, Participo i per les eleccions al Consell Escolar dels Instituts. Cal entendre i concebre
aquesta pàgina com una plataforma de llançament dels projectes i aprofitar-la per vehicular
les informacions. Com a pàgina web és un espai idoni per a promoure la difusió de
mobilitzacions en matèria de participació i de reivindicacions de les entitats juvenils de
participació estudiantil. A més a més, esdevé un banc de recursos per tal que l'alumnat no
associat trobi les pautes per tal de començar a participar i organitzar-se.
El 2021, s’afegeix en aquesta línia la realització d’un vídeo explicatiu del projecte VCP. La
necessitat per realitzar el vídeo rau en poder tenir un recurs per explicar el projecte de
forma clara, breu i amena. La idea del vídeo és per utilitzar-lo com a eina tant als Instituts
per contextualitzar a l’alumnat i professorat sobre què es treballa al VCP com per poder
visibilitzar el projecte a un públic més genèric i promoure’l.
Per acabar, durant el 2021 també es planteja fer un nou disseny de la pàgina web, ja que es
farà una nova línia gràfica del CJB més actualitzada i moderna. Per tant, es redissenyarà
també el portal sortimdelaula.cat per homogeneïtzar la comunicació del CJB.
Objectius generals
Fomentar la participació juvenil en associacions educatives, estudiantils i en el marc dels
centres educatius.
Objectius específics
- Vehicular totes les informacions i recursos del projecte Visc, Convisc... Participo!
- Vehicular i difondre totes les informacions de les Eleccions al Consell Escolar dels Instituts.
- Vehicular totes les informacions de la Formació per a Representants de l'alumnat.
- Vehicular les diferents informacions dels diferents projectes del CJB relacionats amb el
moviment estudiantil.
- Esdevenir un espai web on cercar recursos per l'organització del moviment estudiantil.
- Difondre les diferents mobilitzacions i reivindicacions de les entitats estudiantils.
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Implementació de l’acció
Com als darrers anys, continuarem actualitzant regularment aquest web per tal que s'adapti
a les qüestions d'actualitat.
De cara a vehicular les informacions del VCP, de la Campanya de Foment del Vot de cara a les
Eleccions al Consell Escolar i de la Formació a Representants de l'alumnat; és un objectiu que
ja està assolit però que és necessari mantenir per a assegurar que les informacions estan
actualitzades i són correctes. D'altra banda, a mesura que es fan millores en els projectes
s'han d'anar introduint canvis en les documentacions pertinents.
Per una altra banda, també caldrà adaptar el web a les diferents activitats i accions
relacionades amb el món estudiantil que s'organitzin des del CJB que puguin sorgir. L'espai
de recursos per a l'organització del moviment estudiantil s'haurà d'anar ampliant per tal
d'oferir més quantitat de recursos per a l'alumnat. Aquests recursos es donaran a conèixer
aprofitant les sessions del VCP i, també, a través de la Formació per a Representants de
l'Alumnat.
Les informacions respecte a les mobilitzacions i reivindicacions funcionaran de la mateixa
manera, s'aniran fent les publicacions pertinents a mesura que sigui necessari. En tot cas, es
decidirà tot allò que es publica de manera consensuada amb les entitats del Grup de Treball
d'Estudiantils.
Finalment, es realitzarà i es farà difusió del vídeo del VCP.
Persones i entitats destinatàries
Aquesta línia compta amb diferents agents destinataris.
Per una banda hi ha l'alumnat, que es beneficia dels recursos per organitzar-se que hi pot
trobar o bé informacions sobre temes relacionats amb l’actualitat que poden ser
interessants. De la mateixa manera, també hi trobarà les informacions de les diferents
activitats del CJB que li poden ser d'interès. En aquest últim punt també es veu beneficiat el
personal docent dels centres que participen de les activitats del CJB, ja que hi troben totes
les informacions necessàries.
Per últim, però molt rellevants, són les entitats del món estudiantil, ja que disposen d'una
eina de difusió compartida sobre les reivindicacions que tenen i les mobilitzacions que
organitzen de manera conjunta.
Mapa relacional i agents que hi intervenen
- Entitats del moviment estudiantil
- Centres Educatius de Secundària
Relació amb altres accions del programa
8.1. Visc, Convisc... Participo a l’Institut! dirigit a alumnes de 2n d’ESO
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8.2. Disseny del Projecte Visc, Convisc... Participo a l’entorn! dirigit a alumnes de 3r d’ESO
8.4. Campanya de foment del vot a les eleccions al Consell Escolar
8.5. Formació per a representants de l’alumnat
Previsió de calendari
Aquesta línia es desenvoluparà durant tot l'any 2020 i 2021.
Estratègia comunicativa
Per tal de donar a conèixer el web es difondran les informacions que es publiquen a través
de les xarxes socials del CJB i del butlletí electrònic del CJB. De la mateixa manera, també es
donarà a conèixer el web a través de les diferents activitats i campanyes relacionades amb el
moviment estudiantil que es realitzin des del CJB.
Indicadors de l’acció
Actualitzar tots els enllaços del web que siguin necessaris.
Actualitzar tots els continguts del web que siguin necessaris.
Vehicular totes les informacions de les activitats del CJB relacionades amb el món estudiantil
a través del web.
Publicar un mínim de 20 entrades o notícies al web.
Arribar a les 1500 sessions al web.
Arribar a les 1700 pàgines vistes al web.
Publicar el vídeo explicatiu del projecte VCP!
Fonts de verificació
Comptador de visites del web sortimdelaula.cat i extracció de dades de Google Analytics.
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8.4. Campanya de Foment del Vot a les eleccions al Consell Escolar
Justificació de l’acció
Durant el primer trimestre del curs 2021-2022 se celebraran eleccions als Consells Escolars
dels centres de secundària de Barcelona. El Consell Escolar de Centre és l'únic òrgan
col·lectiu de participació de tots els membres de la comunitat educativa i l'espai on l’alumnat
està representat. És el marc en el qual es prenen les decisions pel que fa als temes
relacionats amb el funcionament i l’organització del centre educatiu (el programa anual, el
projecte educatiu, pressupost, l'horari, el servei de menjador, etc). Així doncs, de cara a les
eleccions, des del CJB es realitzarà una Campanya de Foment del Vot amb l'objectiu de
millorar la participació de l’alumnat.
De totes maneres, cal tenir en compte que la visió de participació que té el CJB engloba
moltes més dimensions que unes soles eleccions i que, per tant, aquesta línia va vinculada a
d'altres d'aquest mateix programa enfocades a promoure una participació més real i regular
de l'estudiantat en els seus centres i en els espais municipals.
Així doncs, aquesta línia sustenta una de les potes de participació estudiantil i se centra en el
fet que l'alumnat conegui les estructures del seu propi centre i les pugui aprofitar al màxim i,
per fer-ho, parteix de tres vessants: campanya de foment del vot, foment de la presentació
de candidatures a les eleccions i seguiment de les eleccions a través del web
sortimdelaula.cat.
A més a més, i seguint en la línia de la Campanya de Foment del Vot, el CJB es coordinarà
amb el Consell Escolar Municipal de Barcelona (CEMB) per tal de traçar una línia estratègica
conjunta i dur a terme les accions de manera compartida.
Objectius generals
- Fomentar la participació juvenil en associacions educatives, estudiantils i en el marc dels
centres educatius.
Objectius específics
- Promoure la participació estudiantil en el marc del centre educatiu.
- Donar a conèixer els mecanismes de participació en els centres educatius per tal de
millorar la qualitat de la participació de l'alumnat.
Implementació de l’acció
La implementació d'aquesta acció serà acordada entre el CJB i el CEMB per tal de seguir una
mateixa línia estratègica i arribar als màxims agents. La manera de traçar-la es farà
mitjançant una coordinació que s'iniciarà durant el primer trimestre del 2021 a on
s'establiran les accions a desenvolupar amb la participació de les entitats estudiantils del
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CJB. A més a més, també es buscarà la col·laboració d'altres agents com ara el Departament
de Joventut, els Punts JIP, l'Institut Municipal d'Educació de Barcelona i el Consorci
d'Educació, ja que poden ser agents clau a l'hora de dur a terme certes accions.
Més enllà d'això, des del CJB se seguirà vetllant per informar a l'alumnat de les estructures i
mecanismes de participació de les que disposa dins dels seus centres educatius. Això
implicarà les següents accions:
- Actualització de la "Guia de recursos per a l'alumnat", que engloba recursos per a preparar
la campanya a les eleccions del Consell Escolar.
- Actualització de la "Guia de recursos pel professorat", que engloba recursos perquè facin
un bon acompanyament a l'alumnat.
- Actualització, si s'escau, i difusió de les fitxes de recursos sobre relacionats amb la
participació en l'institut (funcionament d'una assemblea, funcionament d'una reunió del
Consell Escolar, etc.
- Recull dels resultats de la participació en les eleccions.
A més a més, tot això anirà acompanyat d'una campanya comunicativa pel foment del vot a
les eleccions que es fonamentarà en: el disseny i la difusió d'un cartell que s'enviarà en
paper i en digital als centres educatius, la promoció i seguiment de la campanya a través del
blog sortimdelaula.cat i la coordinació amb els Punt JIP.
A causa de la situació derivada per la covid-19, és possible que la presencialitat als centres
escolars es continuï veient reduïda el primer trimestre del curs 2021-2022. En el cas que això
passés, es centralitzarà a l’entorn digital tota l’estratègia comunicativa i se substituiran els
materials en físic per materials únicament al format xarxes. De la mateixa manera, en cas
que els calendaris es vegin alterats per la crisi sanitària, el CJB es coordinarà amb els agents
implicats per tal de trobar alternatives i un nou calendari adequat al context.
Persones i entitats destinatàries
Les persones destinatàries d'aquesta acció són les persones que cursen educació secundària,
ja que totes les accions aniran dirigides a facilitar-los-hi eines de participació dins dels seus
centres educatius. D'aquesta manera, també se'n beneficien els centres educatius, ja que
també es faciliten eines per promocionar la participació de l'alumnat, que deriva en relació
democràtica entre els diferents agents del centre més enriquida.
Per últim, se'n beneficien les entitats del món estudiantil, ja que comparteixen el valor de
promoure la participació estudiantil que defensa aquesta línia.
Mapa relacional i agents que hi intervenen
- Consell Escolar Municipal de Barcelona (CEMB)
- Departament de Joventut de l'Ajuntament de Barcelona
- Institut d'Educació Municipal de Barcelona (IMEB)
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- Xarxa de Punts Jove: Informa't i Participa!
- Entitats del món estudiantil
Relació amb altres accions del programa
8.3. Sortimdelaula.cat
8.5. Formació per a representants de l'alumnat
Previsió de calendari
Durant el 2021.
Gener- Setembre:
Reunions de preparació per la Campanya de Foment del Vot
Setembre- Octubre:
Preparació dels continguts i materials per la campanya
Novembre-Desembre:
Campanya de Foment del Vot per les eleccions del Consell Escolar de Centre
Seguiment de les eleccions al Consell Escolar de Centre i de la constitució del CE
Recull de resultats de la participació en les eleccions al Consell Escolar
Estratègia comunicativa
S'enviarà un cartell acompanyat d'una carta informativa sobre les eleccions a tots els centres
de secundària de la ciutat. També es publicaran, coordinadament amb els Punts JIP, diferents
notícies al web per tal de fer seguiment de les campanyes que es realitzen als diferents
instituts.
Per tal de vehicular totes les informacions en un mateix espai es crearà un apartat al web.
Indicadors de l’acció
Realitzar un mínim de 2 reunions de coordinació amb el CEMB
Treballar aquesta línia en un mínim de 2 reunions amb els JIPs
Actualitzar tots els materials i recursos per la Campanya de Foment del Vot.
Arribar a les 150 visites de la pàgina del web sortimdelaula.cat; dirigida a les Eleccions al
Consell Escolar.
Publicar un mínim de 3 notícies al web sortimdelaula.cat sobre el seguiment de les eleccions
Recollir els resultats de participació en les eleccions.
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Repartir un mínim d'un cartell per centre educatiu de secundària (230 cartells).
Fonts de verificació
- Actes de les reunions realitzades
- Guia de recursos per a l'alumnat
- Guia de recursos per al professorat
- Cartell de difusió de la Campanya
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8.5 Formació per a representants de l'alumnat
Justificació de l’acció
Aquesta línia se centra en formar a alumnes que exerceixen algun càrrec de representació al
seu institut per tal de dotar d’eines de participació estudiantil.
Un any la formació es destina a totes les formes de representació i, a l’any següent, es
concreta una sessió formativa per a les conselleres escolars per aprofundir en la participació
dins del Consell Escolar.
L’octubre del 2020 no es va poder fer la formació que estava planificada per la situació
derivada per la covid-19 i es va ajornar pel març del 2021. La formació del març estarà
encarada a reflexionar sobre el rol de la figura de representants de l'alumnat i conèixer les
estructures i formes de participació en un institut. La segona, es farà el novembre del 2021,
en l’inici del programa estava plantejada per ser una formació per conselleres escolars, ja
que farien un any de mandat després de les eleccions del 2020. L’objectiu era posar en comú
les seves experiències i seguir facilitant eines per establir mecanismes de participació en el
centre. En ajornar-se les eleccions el novembre del 2021, s’ha reformulat l’objectiu de les
jornades del novembre del 2021 centrant-les a dotar d’eines per com participar en el Consell
Escolar.
En clau territorial, en ambdues formacions es busca generar un espai de trobada entre
conselleres escolars o representants de l'alumnat de cada districte, ja que s'ha detectat la
necessitat, tant pel Consell Escolar Municipal de Barcelona (CEMB) com pel CJB, de la manca
d’espais de participació estudiantil a nivell de districtes. Això es deu al fet que les estructures
dels Consells Escolars de centre, de districte i de ciutat són espais de participació estudiantil
molt aïllats de la realitat de l’alumnat, ja que no existeixen espais de coordinació previs per
tal que les propostes de l’alumnat siguin treballades de base i de manera compartida. Així
doncs, la voluntat del CEMB i del CJB és la d'aprofitar la formació per generar un espai de
participació i coordinació estudiantil en diferents nivells territorials: de districte i de ciutat.
D’aquesta manera, les persones que ocupen càrrecs de representants de l’alumnat tant a
nivell de centres, de districtes com de ciutat podran disposar d’espais per tal que les seves
propostes i demandes siguin cada vegada més compartides i consensuades.
Aquestes formacions les dinamitzen els punts JIP (Jove, Informa't i Participa!), ja que és
l'agent que promou la participació estudiantil de forma continuada durant el curs i en clau
territorial. És un agent clau en aquesta línia de generar sinergies entre Instituts d'un mateix
districte, ja que té més eines per promoure la participació i col·laboració estudiantil en
aquest sentit.
Durant aquestes sessions també es facilitarà un espai per al personal docent acompanyant
amb l'objectiu de promoure la reflexió sobre la participació de l’alumnat al centre i compartir
bones pràctiques. Aquest espai es considera necessari pel fet que, per molt que des del CJB
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s'acompanyi a l’alumnat, és el mateix centre qui ha d'assegurar la promoció de la
participació estudiantil.
Objectius generals
· Fomentar la participació juvenil en associacions educatives, estudiantils i en el marc dels
centres educatius.
Objectius específics
- Promoure la participació estudiantil en el marc del centre educatiu.
- Facilitar eines per establir mecanismes de representació i participació en els centres
educatius per tal de millorar la qualitat de la participació de l'alumnat.
- Promoure la coordinació entre representants de l’alumnat dels Consells Escolars per tal que
les seves propostes i demandes siguin el més consensuades possible.
Implementació de l’acció
Aquesta línia gira entorn de l’execució de dues formacions dirigides a representants de
l'alumnat. Aquestes seran organitzades i dinamitzades a través del CJB i dels punts JIP. Es
crearan comissions de treball on participaran les persones que dinamitzaran les formacions
per tal de dissenyar-les i concretar els continguts a treballar i les metodologies a
implementar. La persona Tècnica d'Educació del CJB serà l'encarregada de preparar tots els
materials i documentacions necessàries per a les formacions.
La primera formació es realitzarà el març del 2021 i, la segona, el novembre del 2021 just
abans de les eleccions pel Consell Escolar. El personal docent acompanyant disposarà d'un
espai per reflexionar sobre la participació de l’alumnat i conèixer de quines maneres poden
fomentar-la.
Per tal de dur-ho a terme, s'enviarà una invitació a tots els centres educatius de secundària
de Barcelona i també es facilitarà la informació a través dels Consells Escolars de Districte.
Tot aquest procés es realitzarà amb la col·laboració del Consell Escolar Municipal i el
Comissionat d'Educació, Infància i Joventut de l'Ajuntament de Barcelona. Per últim, totes les
informacions també es trobaran al web sortimdelaula.cat, que serà el portal des d'on es
vehicularan les inscripcions.
Persones i entitats destinatàries
Les persones destinatàries són les representants de l'alumnat, ja siguin conselleres escolars,
delegades de classe, o bé persones que formin part d'alguna assemblea d'estudiants del seu
centre.
També se'n beneficia el personal docent, ja que li permetrà millorar en la seva tasca de
promoció a la participació estudiantil.
Les entitats del món estudiantil també en surten beneficiades, ja que podran promoure els
valors que defensen en aquestes formacions i, a la vegada, aproximar-se més als instituts.
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Mapa relacional i agents que hi intervenen
- Consell Escolar Municipal de Barcelona (CEMB)
- Punt JIP
- Entitats del món estudiantil
Relació amb altres accions del programa
8.3. Sortimdelaula.cat
8.4. Campanya de Foment del Vot
8.6. Coordinació i suport entre agents que promouen la participació estudiantil
Previsió de calendari
Durant el 2021
Estratègia comunicativa
Es dissenyarà un cartell per fer difusió de la formació que s'enviarà acompanyat d'una carta
per correu electrònic a tots els centres de secundària de la ciutat.
Totes les informacions de la formació es penjaran al web sortimdelaula.cat, també es
vehicularan les inscripcions en aquest espai virtual. Finalment, es publicarà una crònica amb
els resultats de la formació.
Indicadors de l’acció
Organitzar la formació amb els Punts JIP i entitats estudiantils
Conformar un equip de dinamització amb participació d'entitats del món estudiantil i punts
JIP
Enviar la carta d'invitació a tots els centres de secundària de la ciutat.
Plantejar la formació en un mínim de dos GT amb els Punts JIP
Realitzar un mínim de dues reunions amb l'equip de dinamització per treballar els continguts
i metodologies de la formació.
Més de 90 estudiants s'han beneficiat de la formació.
Un mínim de 10 docents han participat en la formació dirigida al professorat.
Fonts de verificació
- Escaleta de les formacions
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- Carta d'invitació facilitada
- Formularis d'inscripció a les formacions
- Actes de les reunions i dels Grups de Treball realitzats
- Crònica del sortimdelaula de la Jornada
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8.6. Coordinació i suport entre agents que promouen la participació
estudiantil
Justificació de l’acció
Aquesta línia se centra en asollir dos objectius. En primer lloc, coordinar els diferents agents
que treballen per promoure la participació estudiantil als instituts. En segon, donar suport i
oferir acompanyament al moviment estudiantil per tal d’enfortir el vincle entre el CJB i les
diferents entitats estudiantils.
En relació amb la coordinació entre agents, des del CJB es detecta que hi ha diferents actors
-sigui des del voluntariat o des de l’àmbit professional- que promouen la participació
estudiantil. Així doncs, des del CJB s’aposta per coordinar aquests agents per tal d’oferir una
intervenció sobre la participació més integral. Identificant què ofereix cada servei o col·lectiu
i detectant com optimitzar el que ja s’està fent i detectar a què no s’està donant resposta.
En relació amb l’acompanyament del moviment estudiantil, des del CJB es treballa per ser
una eina d’acompanyament a l’associacionisme estudiantil que es vulgui constituir, donar
suport a les campanyes que estiguin impulsant i ser un espai des d’on canalitzar aquelles
necessitats del moviment estudiantil que calgui vehicular als espais municipals pertinents. El
CJB ofereix per una banda, un acompanyament individualitzat i, per l’altra, l’espai de Treball
del Grup d’Estudiantils des d’on es gestionen les coordinacions del moviment estudiantil, ja
que està format pels sindicats que participen del CJB.
Objectius generals
Treballar per a l'enfortiment de les entitats estudiantils.
Objectius específics
- Coordinar els agents que treballen la participació estudiantil per optimitzar els recursos i
serveis que s’ofereixen.
- Donar suport i acompanyar a les reivindicacions de les diferents entitats estudiantils
membres del CJB o amb les que col·labori.
- Establir el Grup de Treball d'Estudiantils com a espai des d’on vehicular les demandes
compartides entre els sindicats que participen del CJB.
Implementació de l’acció
En relació amb la coordinació entre agents es duran a terme trobades per definir com
treballar de forma més connectada i donar una resposta més completa a la promoció de la
participació estudiantil. Aquesta coordinació serà, principalment, entre els Punts JIP, Casals
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de Joves, CRAJ i CJB, ja que són els agents identificats que fan intervencions educatives als
instituts per promoure la participació de l’alumnat.
En relació amb l’acompanyament del moviment estudiantil, aquest es farà segons la
demanda de les associacions en qüestió. Paral·lelament, es continuarà apostant per generar
l'espai del Grup de Treball d'Estudiantils per tal de promoure la cooperació entre entitats
estudiantils a l'hora de desenvolupar els diferents projectes.
Persones i entitats destinatàries
Les entitats destinatàries són les entitats del món estudiantil.
Les persones destinatàries és l’alumnat, ja que aquesta línia treballa per millorar l’oferta
formativa sobre la participació estudiantil.
Mapa relacional i agents que hi intervenen
- Entitats del món estudiantil
Relació amb altres accions del programa
8.1. Visc, Convisc... Participo a l’Institut! dirigit a alumnes de 2n d’ESO
8.2. Disseny del projecte Visc, Convisc... Participo a l’entorn! dirigit a 3r d'ESO
8.3. Sortimdelaula.cat
8.4. Campanya de foment del vot a les eleccions al Consell Escolar
8.5. Formació per a representants de l'alumnat
Previsió de calendari
Aquesta acció es desenvoluparà durant tot l'any 2021.
Estratègia comunicativa
Tota la part de coordinació entre agents comporta una comunicació de caràcter intern.
L’estratègia comunicativa es centra en accions de donar suport a campanyes iniciades des de
l’associacionisme estudiantil o de comunicacions del CJB en cas que des del Grup
d’Estudiantils es decideixi impulsar alguna acció comunicativa.
Indicadors de l’acció
Nombre de reunions de coordinació entre punts JIPs, Casals de Joves, CRAJ i CJB.
Nombre d'entitats estudiantils acompanyades
Nombre de Campanyes estudiantils que des del CJB s'ha donat suport
Incrementar el nombre d'entitats amb les quals el CJB té una coordinació establerta
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Haver mantingut una comunicació fluida amb les entitats del món estudiantil i,
particularment, amb els quatre sindicats membres
Nombre de Grups de Treball d'Estudiantils realitzats
Nombre de comunicats i/ o posicionaments realitzats com a Grup de Treball
Fonts de verificació
- Actes de les reunions de coordinació entre punts JIPs, Casals de Joves, CRAJ i CJB
- Actes de les reunions amb entitats estudiantils
- Campanyes visibilitzades
- Actes dels Grups de Treball d'Estudiantils
- Correu electrònic
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8.7. Coordinació i accions entorn el reconeixement, finançament i espais de
les entitats d'associacionisme educatiu
Justificació de l’acció
Aquesta línia se'n deriva de l'aprovació de la Mesura de Govern actualitzada el maig del 2018
amb l'objectiu de revisar i fer seguiment des del Grup de Treball d'Associacionisme Educatiu
sobre les accions marcades a la Mesura. Així, donar continuïtat a la feina feta entorn les
qüestions del reconeixement, finançament i locals els esplais i caus de la ciutat i, per altra
banda, per continuar consolidant-se com a l'espai d'interlocució amb l'Ajuntament de
Barcelona.
Objectius generals
Afavorir el reconeixement de l'associacionisme juvenil, especialment l'associacionisme
educatiu i enfortir les seves entitats base.
Objectius específics
- Realitzar el seguiment del desenvolupament de la política municipal en totes aquelles
qüestions que fan referència a l'àmbit educatiu i participar en la seva definició.
- Donar resposta a necessitats de l'associacionisme educatiu.
Implementació de l’acció
Aquesta línia consisteix en generar espais de seguiment de les accions marcades en la
Mesura de Govern entre l’Espai de Treball d'Associacionisme Educatiu juntament amb el
Departament de Joventut. L’objectiu és garantir el compliment de la Mesura i treballar de
forma més profunda aquelles accions que l'Espai de Treball identifiqui com a més urgents i
necessàries d'abordar. Aquells eixos que necessiten ser treballats més específicament estan
desenvolupats en línies de treball concretes en el present programa.
Persones i entitats destinatàries
Les principals beneficiàries d'aquesta línia són les entitats base de les federacions
d'associacionisme educatiu, ja que es veu reconeguda la seva feina diària i es valora com un
agent educatiu més dins de la comunitat educativa i no només com un espai d'oci. I, a més a
més, tot això es veu reforçat en tant que la Mesura contempla millores econòmiques i de
locals pels esplais i caus. També es veuen beneficiades les famílies que formen part dels
esplais i caus, ja que aquests beneficis els afecten directament i asseguren que cap infant en
situació de vulnerabilitat es quedi sense poder anar a un esplai o cau. Per tant, al final, la
implementació d'una Mesura de Govern que garanteixi el dret al lleure a tots els infants i

26

adolescents, beneficia en última instància a aquests, en tant, que participants de les entitats
del lleure.
Mapa relacional i agents que hi intervenen
- Grup de Treball d'Associacionisme Educatiu
- Departament de Joventut de l'Ajuntament de Barcelona
- Comissionat d'Educació, Infància i Joventut de l'Ajuntament de Barcelona
Relació amb altres accions del programa
8.8. Col·laboració en el suport econòmic a les entitats educatives de base que es troben en
situació de vulnerabilitat econòmica
8.9. Suport en millorar les condicions dels espais de l’associacionisme educatiu
8.10. Coordinar l’associacionisme educatiu amb altres agents educatius i associatius
de la ciutat
9.1. Promoció de la participació infantil a l'espai públic: Projecte Tractor
Previsió de calendari
Aquesta línia es desenvoluparà tot el 2021.
Estratègia comunicativa
Gran part de la comunicació que s'esdevé en aquesta línia és de caràcter intern, així que en
principi no requereix d'estratègia comunicativa.
Indicadors de l’acció
Dur a terme mínim una reunió anual de seguiment i avaluació de la Mesura de Govern entre
GT d'Associacionisme Educatiu i el Comissionat d'Educació, Infància i Joventut/Departament
de Joventut.
Fer seguiment de la Mesura de Govern en mínim 3 Espais de Treball de l'Associacionisme
Educatiu
Desenvolupar mínim dues accions en relació amb demanar el compliment de la Mesura de
Govern per garantir i millorar la incidència de l'associacionisme educatiu de base
comunitària a la ciutat.
Fonts de verificació
- Acta del GT d'Associacionisme Educatiu
- Mesura de Govern
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8.8. Col·laboració en el suport econòmic a les entitats d'associacionisme
educatiu de base que es troben en situació de vulnerabilitat econòmica
Justificació de l’acció
Aquesta línia de finançament és fonamental per garantir el dret al lleure. Des de l’Espai de
Treball d’Associacionisme Educatiu es dediquen grans esforços per millorar aquest
finançament, identificant quines fórmules poden millorar l’accés al lleure dels infants amb
famílies amb necessitats econòmiques. Aquesta línia es treballa de forma coordinada amb el
Departament de Promoció a la Infància.
La línia de finançament de projectes per facilitar la inclusió d’infants a les activitats de lleure
promogudes des de l’associacionisme educatiu durant tot l’any es materialitza en una
subvenció extraordinària de 146.000€.
L’acció es dirigeix a reduir el cost de les activitats que realitzen les entitats d'associacionisme
educatiu per tal de poder garantir la participació d’infants i adolescents en els seus projectes
durant tot el curs (a excepció del període cobert per la Campanya d’activitats de vacances
d’estiu per a infants i adolescents). Es pretén reforçar econòmicament els projectes
educatius liderats per les entitats d'associacionisme educatiu de base comunitària perquè
vetllin especialment per la incorporació i la participació d'infants que provenen de famílies
que no disposen de recursos econòmics suficients per poder cobrir les despeses derivades
de la seva participació.
En ser una subvenció que es treballa des de la Taula, facilita substancialment la participació
del màxim d’entitats base que se’n poden beneficiar, ja que a la Taula hi participen les 8
federacions principals del lleure que apleguen a 141 esplais i agrupaments de Barcelona.
Gestionar la subvenció de forma coordinada amb tots els agents implicats (Departament,
CJB, federacions i entitats base) facilita l’acompanyament a les entitats base. Es facilita la
comprensió i gestió de la subvenció per tal de facilitar que els esplais i agrupaments rebin
aquest finançament, ja que, al final, són qui han de ser accessibles econòmicament per a
aquelles famílies que ho necessitin.
Des de la Taula, es treballa constantment per identificar què pot facilitar l’accés d’aquesta
subvenció. Cada any s’identifiquen propostes de millora que es treballen amb el
Departament per tal d’incorporar-les i optimitzar la Subvenció. El 2020 es va convertir en
subvenció extraordinària per incorporar particularitats de l’associacionisme educatiu de
manera que el 2021 caldrà reforçar la gestió de la subvenció extraordinària avaluant què
podria millorar-se.
Des de la Taula també es treballa perquè la línia de finançament respongui a les necessitats
econòmiques i, per això, es treballa per actualitzar el finançament atenent a les necessitats
de l’associacionisme. Això comporta molt de treball per tal d’identificar quin finançament es
necessita i com es distribueixen segons els criteris determinats entre la Taula i el
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Departament. En la línia de treballar pel sentit de la Subvenció, també s’està treballant
perquè la naturalesa del finançament i la seva forma siguin coherents. Per això, s’està
treballant per identificar quin sistema és el que respon millor a l’objectiu d’aquesta línia de
finançament; format de subvenció o apostar per un model de beques.
Per últim, gran part del treball d’aquesta línia rau en l’acompanyament de totes les fases de
la Subvenció; des de la planificació de la convocatòria, fins a la presentació de les
justificacions. És un gran volum d’entitats base que se’n beneficien de les quals cada entitat
base i federacions tenen les seves particularitats que generen un substancial desplegament
d’esforços per poder donar resposta a les diferents necessitats.
Objectius generals
- Afavorir el reconeixement de l'associacionisme educatiu i enfortir les seves entitats base.
- Enfortir les entitats base d'associacionisme educatiu.
Objectius específics
- Col·laborar i donar suport en la gestió del finançament a les entitats educatives de base
que es troben en situació de vulnerabilitat econòmica.
- Realitzar la detecció de necessitats entre les diferents entitats que es presentin a la
subvenció i fer el repartiment econòmic d'acord amb els criteris acordats
- Promoure la inclusió de famílies en situació de vulnerabilitat econòmica en les activitats
d'esplais i caus de la ciutat
- Facilitar la incorporació i permanència d'infants, adolescents i joves provinents de famílies
que es troben en situació de vulnerabilitat a agrupaments escoltes i esplais de la ciutat de
Barcelona.
- Fer arribar l’associacionisme educatiu a persones, famílies i/o col·lectius actualment
exclosos.
Implementació de l’acció
Des de l’Espai de Treball de l’Associacionisme Educatiu es treballa la subvenció durant tot
l’any seguint dos eixos: la part logística i la part política.
●

●

Gestió de la subvenció: Des del CJB es recopilen totes les necessitats i informacions
necessàries de totes les entitats base que es presentin a la subvenció per tal de
realitzar el repartiment econòmic pertinent. La subvenció es treballa de forma
conjunta a l’Espai de Treball i, paral·lelament, des del CJB es fa un acompanyament a
les necessitats de cada federació en relació amb la gestió de la subvenció.
Reivindicació de la línia de finançament: es treballa la coherència de la naturalesa de
la línia de finançament amb la seva forma i es treballa per garantir que el
finançament millori l’accessibilitat dels infants amb necessitats econòmiques.

Des del CJB es fa seguiment i es manté com interlocutor entre l'Ajuntament i les federacions.
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Persones i entitats destinatàries
Les entitats de base de les federacions es constitueixen com a beneficiàries d'aquesta línia.
Els agrupaments i esplais de la ciutat tindran més a prop esdevenir una oferta d'oci
accessible. Així mateix, aquest projecte els facilitarà poder esdevenir un reflex de la societat
diversa com és l'actual i no pas una opció d'oci que no es troba a l'abast de tothom.
Els beneficiaris indirectes són els infants i joves en situació de vulnerabilitat i les seves
famílies, ja que els garanteix la possibilitat de gaudir del temps lliure en el marc d'una entitat
educativa de la ciutat.
Mapa relacional i agents que hi intervenen
- Grup de Treball d'Associacionisme Educatiu.
- Departament de Promoció a la Infància de l'Ajuntament de Barcelona.
- Comissionat d'Educació, Infància i Joventut de l'Ajuntament de Barcelona.
Relació amb altres accions del programa
8.7. Coordinació i accions entorn el reconeixement, finançament i espais de les entitats
educatives
Previsió de calendari
Es treballarà durant tot el 2021.
Estratègia comunicativa
Es tracta d'una línia de caràcter intern i, per tant, la difusió es fa en el Grup de Treball
d'Associacionisme Educatiu.
Indicadors de l’acció
Actualitzar els criteris de la subvenció extraordinària per tal que satisfaci les mancances que
es detectin des de l'Espai de Treball
Un mínim de 8 federacions d'associacionisme educatiu s'han presentat a la subvenció.
Un mínim de 70 entitats base han rebut finançament econòmic de la subvenció.
Un mínim de 1300 infants s'han beneficiat de la subvenció.
Realitzar la detecció de necessitats de les entitats base que es presenten a la subvenció.
Nombre de reunions o Grups de Treball destinats a millorar un mètode millor de
finançament.
Grau de satisfacció de les entitats educatives amb el procés seguit.
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Fonts de verificació
- Acta dels GTs d'Associacionisme Educatiu
- Document de repartiment
- Enquesta de detecció de necessitats
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8.9. Suport en millorar les condicions dels espais de les entitats
d'associacionisme educatiu
Justificació de l’acció
Aquesta línia és fonamental, ja que se centra a donar suport en una de les necessitats més
importants dels esplais i agrupaments; tenir un espai on poder desenvolupar el seu projecte
educatiu. No tenir espais dificulta la capacitat tant per planificar com per implementar el
projecte. Per això, des de l’Espai de Treball d’Associacionisme Educatiu es posa com a
objectiu principal treballar perquè els agrupaments i els esplais tinguin espais dignes on
poder desenvolupar els seus projectes.
Encara que continua existint una forta presència d’esplais i agrupaments a locals religiosos,
hi ha una tendència de pèrdua d’ús d’espais privats que porta a l’associacionisme educatiu a
augmentar la seva presència en equipaments municipals o en equipaments escolars. Per
això, aquesta línia de treball es concentra en quatre eixos diferents per tal de respondre a les
diferents necessitats en relació amb l’espai:
●
●
●
●

Treballar les condicions dels espais als equipaments municipals
Treballar les condicions dels espais als equipaments escolars
Treballar l’adequació dels locals privats
Treballar els casos d’urgència d’esplais i agrupaments que no tenen local o es
quedaran sense espai al curt termini

Aquesta línia està directament relacionada amb les accions 25-31 de la Mesura de Govern
per garantir i millorar la incidència de l'associacionisme educatiu de la base comunitària a la
ciutat. Per això, cal una coordinació amb diferents agents i amb l’administració.
Objectius generals
- Afavorir el reconeixement de l'associacionisme juvenil, especialment l'associacionisme
educatiu i enfortir les seves entitats base.
Objectius específics
- Detectar les necessitats que tenen les entitats base d'associacionisme educatiu envers els
locals o espais.
- Detectar quines entitats base d'associacionisme educatiu tenen una situació d'emergència
envers els locals per tal que es pugui trobar una solució ràpida.
- Garantir que l’associacionisme educatiu es troba en bones condicions als espais on
participa
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- Enfortir el reconeixement dels esplais i els caus en la societat per tal d'aconseguir més
legitimitat i suport en les seves reivindicacions.
Implementació de l’acció
Des del CJB s’ha recopilat una base de dades de l’estat dels espais dels esplais i agrupaments
de Barcelona. Aquesta base de dades s’actualitzarà durant tot el curs en coordinació amb
l’àrea de Territori del CJB, l’Espai de Treball de l’Associacionisme Educatiu i el Departament
de Joventut. Aquesta base de dades permet fer una diagnosi de l’estat d’aquesta
problemàtica per definir un pla de treball des de l’ET d’Associacionisme Educatiu. Les accions
que es planifiquin estaran emmarcades sota la Mesura de Govern que garanteix el lleure
educatiu a Barcelona i es treballarà de la mà dels departaments i els districtes pertinents. El
pla de treball contemplarà diferents protocols en funció de la urgència de la situació; entitats
que es queden sense local i cal actuar de forma immediata, entitats que en un mig termini
es quedaran sense espai o entitats que tenen alguna problemàtica en relació amb l’espai i
cal intervenir d’alguna forma.
Així doncs, es demanarà a les federacions que de manera periòdica informin de l'estat dels
locals de les seves entitats base al Grup de Treball d'Associacionisme Educatiu i es treballarà
de forma continuada amb les conselleres i tècniques de joventut de cada districte.

Persones i entitats destinatàries
Les entitats destinatàries d'aquesta acció són les entitats d'associacionisme educatiu de base
i les seves federacions. D'altra banda, l'Ajuntament també es pot beneficiar d'aquesta acció
en la mesura que les informacions que s'extreguin poden dissenyar polítiques concretes per
millorar la situació de l'associacionisme educatiu.
Mapa relacional i agents que hi intervenen
- Entitats base d'associacionisme educatiu.
- Federacions d'associacionisme educatiu.
- Grup de Treball d'Associacionisme Educatiu.
- Departament de Joventut de l'Ajuntament de Barcelona.
-Responsables polítics i tècnics de Joventut de cada districte.
Relació amb altres accions del programa
8.7. Coordinació i accions entorn el reconeixement, finançament i espais de les entitats
educatives
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Previsió de calendari
S'implementarà durant tot el 2021
Estratègia comunicativa
Es tracta d'una línia de caràcter intern i, per tant, la difusió es fa majoritàriament en el Grup
de Treball d'Associacionisme Educatiu.
Indicadors de l’acció
Treballar en un mínim de 4 Grups de Treball d'Associacionisme Educatiu l'estat dels locals
dels esplais i caus.
Actualitzar la base de dades compartida amb el Departament de Joventut d'aquells esplais i
agrupaments que es troben en una situació d'inseguretat o insatisfacció en relació amb
l'estat dels locals on fan activitats
Elaborar un pla de treball per abordar la necessitat d’espais dels esplais i agrupaments tenint
en compte el grau d’urgència.
Nombre d'esplais i caus en situació d'emergència que han aconseguit una solució que els
satisfaci
Generar un discurs des de l'Espai de Treball d'Associacionisme Educatiu en relació amb el
model de ciutat que satisfaci les necessitats d'espais dels esplais i caus.
Fonts de verificació
- Base de dades de l'estat dels locals
- Actes dels Grups de Treball d'Associacionisme Educatiu
- Pla de Treball d’accions en relació amb la necessitat d’espais
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8.10. Coordinar l’associacionisme educatiu amb altres agents educatius i
associatius de la ciutat
Justificació de l’acció
Aquesta línia treballa en la coordinació amb els diferents agents de la ciutat que promouen
l’associacionisme educatiu. L’objectiu és enfortir els projectes educatius dels esplais i
agrupaments i treballar pel seu reconeixement com a agents educatius fonamentals per una
educació integral. Per això, es busca treballar amb el programa Baobab per promoure la
creació i arrelament de l’associacionisme educatiu en zones on actualment no n’hi ha gaire.
També, treballar amb les escoles per transformar els espais escolars en espais educatius.
Objectius generals
Enfortir les entitats base d'associacionisme educatiu.
Objectius específics
- Facilitar el reforç d'esplais i agrupaments que es troben en barris d’acció prioritària.
- Facilitar la creació d'esplais i agrupaments en barris d’acció prioritària.
- Facilitar el desenvolupament dels esplais i agrupaments als equipaments escolars.
- Afavorir que els esplais i agrupaments siguin més inclusius i representatius de la societat.
Implementació de l’acció
Per començar, es determinaran quins són els agents educatius amb els quals, des del lleure
educatiu, es considera necessari vincular-se. A partir d'aquí, treballar per reforçar la
constitució dels esplais i caus i l'arrelament al seu entorn.
Persones i entitats destinatàries
Les persones destinatàries són els infants i adolescents que participen de les entitats del
lleure, així com les joves que en són monitores o caps. Finalment, se'n beneficia el barri, ja
que amb aquesta línia es generen projectes educatius i comunitaris. També les escoles, ja
que passen a ser equipaments més oberts al barri.
Mapa relacional i agents que hi intervenen
- Institut Municipal d'Educació de Barcelona (IMEB)
- Comissionat d'Educació, Infància i Joventut
- Esplais i caus que es troben en barris prioritaris
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- Federacions d'associacionisme educatiu
- Programa Baobab
Previsió de calendari
Aquesta línia es desenvoluparà tot el 2021.
Estratègia comunicativa
La comunicació serà de caràcter intern per tal de coordinar els actors participants.
Indicadors de l’acció
Detectar mínim 3 agents educatius amb els quals vincular-se
Realitzar un mínim de 4 reunions on s'abordi aquesta línia
Fonts de verificació
- Actes de les reunions
- Actes de l'Espai de Treball d'Associacionisme Educatiu
- Correu electrònic
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8.11. Reivindicar tarifes de transport públic que s'adaptin a les necessitats
de l'associacionisme educatiu
Justificació de l’acció
La nova política tarifària del transport públic de l'AMB del 2020 no contempla el
desplaçament en grups de l’associacionisme educatiu, de manera que perjudica
substancialment als esplais i caus. El 2020 s'inicia una campanya de reivindicació des del
Grup de Treball d'Associacionisme Educatiu conjuntament amb el Grup de Treball
d'Emergència Climàtica del CJB. Recuperant així, una reivindicació des del 2017 del CJB amb
relació a la necessitat d'establir unes tarifes especials de transport públic pels esplais i caus,
en tant que associacions joves autogestionades sense ànim de lucre i amb pocs recursos
econòmics. Amb la campanya comunicativa, es va iniciar un Grup de Treball per vehicular
aquestes demandes amb el colideratge del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya.
La situació de la pandèmia ha complicat la gestió d’aquesta reivindicació. Per una banda,
amb el confinament es van paralitzar les negociacions i, per altra, actualment no es pot fer ni
esplai ni cau, de manera que s’han passat a prioritzar altres reivindicacions. De cara el 2021,
es vol tornar a engegar les negociacions en una planificació conjunta amb el Consell Nacional
de la Joventut de Catalunya.
Objectius generals
Afavorir les condicions de l'associacionisme educatiu
Objectius específics
Aconseguir una tarifa reduïda per les entitats del lleure
Implementació de l’acció
Es treballarà conjuntament amb el Consell Nacional de la Joventut de Catalunya per
dissenyar i implementar una campanya política i mediàtica per reivindicar unes tarifes que
s'adeqüin a les necessitats del lleure.
Persones i entitats destinatàries
Les entitats destinatàries són les entitats del lleure que fan desplaçaments en grup.
Mapa relacional i agents que hi intervenen
- Grup d'Emergència Climàtica
- Consell Nacional de la Joventut de Catalunya

37

- Regidoria de Mobilitat
Previsió de calendari
Aquesta línia es desenvoluparà durant el 2021.
Estratègia comunicativa
Realització d'una campanya per implicar el major nombre d'entitats.
Indicadors de l’acció
Haver realitzat, com a mínim, 1 reunió amb l’ATM.
Haver realitzat una campanya per xarxes de reivindicació d'una T-lleure conjuntament amb la
resta de reivindicacions de mobilitat del CJB; l'allargament de la T-Jove i l'allargament de la
T-16 cap als 18 anys
Fonts de verificació
- Actes de les reunions.
- Cartells, materials gràfics a les xarxes socials.
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Aquest programa se centra a promoure projectes i espais que faciliten la participació infantil, i
per tant, que tenen l’objectiu final de construir una ciutat participativa des de la infància.
L'infant és un subjecte amb inquietuds, necessitats i interessos, i per tant, amb veu pròpia.
Malgrat els avenços duts a terme en els últims anys pel que fa a la participació infantil, encara
hi ha molt camí a recórrer per tal que els infants siguin plenament escoltats.
Així doncs, des del CJB es treballa en dos eixos en l’àmbit de promoció a la infància i la
participació infantil: projectes i espais. El primer consisteix a promoure i garantir el
desenvolupament dels esplais i agrupaments, en tant que són projectes juvenils que posen al
centre l’infant i eduquen des de metodologies participatives. Aquest eix es cristal·litza en la
línia de la gestió de la subvenció, ja que el treball sobre el finançament és indispensable per
garantir l’accés dels infants als esplais i agrupaments. El segon eix consisteix a promoure i
garantir espais públics on els infants puguin desenvolupar-se i aprendre de formes més
participatives. Aquest eix treballa per repensar els espais públics per tal que facilitin la
presència dels infants com per exemple generant espais de joc a la ciutat de Barcelona.

9.A. Objectius
Objectius generals del programa
- Afavorir el reconeixement de l'associacionisme educatiu i enfortir les seves entitats base.
- Promoure la transformació dels usos de l’espai públic de la ciutat amb perspectiva
associativa i de la participació infantil.

9.B. Descripció de les accions
9.1 Promoció de la participació infantil a l'espai públic: Projecte Tractor
Justificació de l’acció
El Projecte Tractor neix d'un procés formatiu i de treball amb el Departament de Promoció a
la Infància i amb el Departament de Joventut amb la intenció d'explorar noves vies de
promoció a la participació infantil a escala municipal. El seu marc referencial és el Pla de Joc
a l'espai públic de Barcelona amb horitzó 2030 i la Mesura de Govern per garantir i millorar
la incidència de l'associacionisme educatiu de base comunitària a la ciutat. La idea principal
del projecte és visibilitzar la tasca educativa dels esplais i agrupaments i és per això que
consisteix a facilitar a aquestes entitats el desenvolupament de les seves activitats a l'espai
públic, marcant així, zones prioritàries de joc els dissabtes a la tarda. Per últim, l'objectiu
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final és poder explorar possibles derivades d’usos lúdics de l’espai públic amb la
corresponsabilitat d’associacions i del teixit social i veïnal.
Objectius generals
Promoure la transformació dels usos de l’espai públic de la ciutat amb perspectiva
associativa i de la participació infantil.
Objectius específics
· Facilitar la presència i l'ús de l'espai públic a l'associacionisme educatiu.
· Promoure projectes que facilitin als infants idear transformacions de l’espai públic.
Implementació de l’acció
S'iniciarà amb la implementació de dues proves pilot a través de dues entitats base de dos
districtes diferents. La primera part de planificació serà per definir com es desenvoluparà el
projecte, quins requisits administratius es necessitaran i quins protocols cal efectuar pel
correcte desenvolupament. Aquesta primera part es farà entre el CJB, el Departament de
Joventut i altres agents involucrats com l'equip tècnic dels districtes implicats per tal de
facilitar al màxim les gestions de disseny a les entitats base per tal que no els hi suposi una
sobrecàrrega de feina. La planificació més executiva de definir l’espai que es vol pacificar ja
es farà en coordinació de l’entitat o entitats base involucrades, ja que seran elles qui la
realitzaran. Un cop executades les dues proves pilot, es procedirà a la sistematització i
avaluació d'aquestes experiències per concretar i consensuar criteris i metodologies. Així,
poder escalar l’abast de les zones prioritàries pel joc a la ciutat de Barcelona de la mà
d’esplais i agrupaments. Per últim, s’identificaran altres agents de la societat civil que també
reivindiquen una remodelació de l’espai públic per incrementar l’ús d’aquest per a
associacions i per al teixit veïnal. Així, coordinar diferents agents amb demandes comunes.
Persones i entitats destinatàries
Les entitats destinatàries són les entitats de base del lleure educatiu, ja que són les que se'n
beneficiaran d'aquesta acció.
També, se'n beneficiarà el teixit social, ja que és un projecte que pretén facilitar i estendre
l'ús de la via pública per finalitats lúdico-educatives.
Mapa relacional i agents que hi intervenen
- Entitats base
- Federacions entitats del lleure
- Departament de Joventut
- Institut d'Infància
- Referents de districte de la direcció de serveis a les persones
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- Referents de llicències
- Referents de Mobilitat
- Guàrdia Urbana
Relació amb altres accions del programa
8.11. Coordinació i accions entorn el reconeixement, finançament i espais de les entitats
d'associacionisme educatiu
Previsió de calendari
De cara el 2021 es durà a terme la planificació, execució i valoració de les experiències pilot.
En un inici estava previst iniciar-les el 2020 però es va ajornar a conseqüència del
confinament per la covid-19.
Estratègia comunicativa
Des del CJB s’establiran dos tipus de comunicació en funció de l’objectiu. Una primera
comunicació de caràcter intern amb tots aquells actors a qui els hi afectarà aquesta acció.
Una segona estratègia comunicativa pública per tal de donar a conèixer i visibilitzar el
Projecte Tractor en ser una acció de pacificar carrers i apostar per una ciutat més jugable.
Indicadors de l’acció
Nombre de reunions de coordinació abans de l'execució.
Nombre de dissabtes que les entitats base de la prova pilot duen a terme el Projecte Tractor.
Grau de satisfacció dels diferents agents involucrats en el projecte Tractor.
Conversió de la prova pilot en un Projecte ordinari.
Nombre de reunions en el que es fa un seguiment des de l'Espai de Treball de
l'Associacionisme Educatiu per tal de sistematitzar el projecte.
Fonts de verificació
- Actes dels Grups de Treball i de les reunions
- Materials derivats del projecte
- Correu electrònic
- Publicació a xarxes sobre l'execució del projecte
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9.2 Col·laboració en el suport econòmic a les entitats d'associacionisme
educatiu de base que es troben en situació de vulnerabilitat econòmica
Justificació de l’acció
Aquesta línia de finançament és fonamental per garantir el dret al lleure. Des de l’Espai de
Treball d’Associacionisme Educatiu es dediquen grans esforços per millorar aquest
finançament, identificant quines fórmules poden millorar l’accés al lleure dels infants amb
famílies amb necessitats econòmiques. Aquesta línia es treballa de forma coordinada amb el
Departament de Promoció a la Infància.
La línia de finançament de projectes per facilitar la inclusió d’infants a les activitats de lleure
promogudes des de l’associacionisme educatiu durant tot l’any es materialitza en una
subvenció extraordinària de 146.000€.
L’acció es dirigeix a reduir el cost de les activitats que realitzen les entitats d'associacionisme
educatiu per tal de poder garantir la participació d’infants i adolescents en els seus projectes
durant tot el curs (a excepció del període cobert per la Campanya d’activitats de vacances
d’estiu per a infants i adolescents). Es pretén reforçar econòmicament els projectes
educatius liderats per les entitats d'associacionisme educatiu de base comunitària perquè
vetllin especialment per la incorporació i la participació d'infants que provenen de famílies
que no disposen de recursos econòmics suficients per poder cobrir les despeses derivades
de la seva participació.
Es tracta d’una subvenció que es treballa des de la Taula i això facilita substancialment la
participació del màxim d’entitats base que se’n poden beneficiar, ja que a la Taula hi
participen les 8 federacions principals del lleure que apleguen a 141 esplais i agrupaments
de Barcelona. Gestionar la subvenció de forma coordinada amb tots els agents implicats
(Departament, CJB, federacions i entitats base) facilita l’acompanyament a les entitats base.
Es facilita la comprensió i gestió de la subvenció per tal de facilitar que els esplais i
agrupaments rebin aquest finançament, ja que, al final, són qui han de ser accessibles
econòmicament per a aquelles famílies que ho necessitin.
Des de la Taula, es treballa constantment per identificar què pot facilitar l’accés d’aquesta
subvenció. Cada any s’identifiquen propostes de millora que es treballen amb el
Departament per tal d’incorporar-les i optimitzar la Subvenció. El 2020 es va convertir en
subvenció extraordinària per incorporar particularitats de l’associacionisme educatiu de
manera que el 2021 caldrà reforçar la gestió de la subvenció extraordinària avaluant què
podria millorar-se.
Des de la Taula també es treballa perquè la línia de finançament respongui a les necessitats
econòmiques i, per això, es treballa per actualitzar el finançament atenent a les necessitats
de l’associacionisme. Això comporta molt de treball per tal d’identificar quin finançament es
necessita i com es distribueixen segons els criteris determinats entre la Taula i el
Departament. En la línia de treballar pel sentit de la Subvenció, també s’està treballant
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perquè la naturalesa del finançament i la seva forma siguin coherents. Per això, s’està
treballant per identificar quin sistema és el que respon millor a l’objectiu d’aquesta línia de
finançament; format de subvenció o apostar per un model de beques.
Per últim, gran part del treball d’aquesta línia rau en l’acompanyament de totes les fases de
la Subvenció; des de la planificació de la convocatòria, fins a la presentació de les
justificacions. És un gran volum d’entitats base que se’n beneficien de les quals cada entitat
base i federacions tenen les seves particularitats que generen un substancial desplegament
d’esforços per poder donar resposta a les diferents necessitats.
Objectius generals
- Afavorir el reconeixement de l'associacionisme educatiu i enfortir les seves entitats base
Objectius específics
- Col·laborar i donar suport en la gestió del finançament a les entitats educatives de base
que es troben en situació de vulnerabilitat econòmica.
- Realitzar la detecció de necessitats entre les diferents entitats que es presentin a la
subvenció i fer el repartiment econòmic d'acord amb els criteris acordats
- Promoure la inclusió de famílies en situació de vulnerabilitat econòmica en les activitats
d'esplais i caus de la ciutat
- Facilitar la incorporació i permanència d'infants, adolescents i joves provinents de famílies
que es troben en situació de vulnerabilitat a agrupaments escoltes i esplais de la ciutat de
Barcelona.
- Fer arribar l’associacionisme educatiu a persones, famílies i/o col·lectius actualment
exclosos.
Implementació de l’acció
Des de l’Espai de Treball de l’Associacionisme Educatiu es treballa la subvenció durant tot
l’any seguint una doble línia, la logística i la política.
●

●

Gestió de la subvenció: Des del CJB es recopilen totes les necessitats i informacions
necessàries de totes les entitats base que es presentin a la subvenció per tal de
realitzar el repartiment econòmic pertinent. La subvenció es treballa de forma
conjunta a l’Espai de Treball i, paral·lelament, des del CJB es fa un acompanyament a
les necessitats de cada federació en relació amb la gestió de la subvenció.
Reivindicació de la línia de finançament: es treballa la coherència de la naturalesa de
la línia de finançament amb la seva forma i també per garantir que el finançament
millori l’accessibilitat dels infants en situacions de major vulnerabilitat.

Des del CJB es fa seguiment i es manté com interlocutor entre l'Ajuntament de Barcelona i
les federacions de lleure educatiu.
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Persones i entitats destinatàries
Les entitats de base de les federacions es constitueixen com a beneficiàries d'aquesta línia.
Els agrupaments i esplais de la ciutat tindran més a prop esdevenir una oferta d'oci
accessible. Així mateix, aquest projecte els facilitarà poder esdevenir un reflex de la societat
diversa com és l'actual i no pas una opció d'oci que no es troba a l'abast de tothom.
Els beneficiaris indirectes són els infants i joves en situació de vulnerabilitat i les seves
famílies, ja que els garanteix la possibilitat de gaudir del temps lliure en el marc d'una entitat
educativa de la ciutat.
Mapa relacional i agents que hi intervenen
- Grup de Treball d'Associacionisme Educatiu.
- Departament de Promoció a la Infància de l'Ajuntament de Barcelona.
- Regidoria d’Infància, Joventut i Persones Grans
Relació amb altres accions del programa
8.11. Coordinació i accions entorn el reconeixement, finançament i espais de les entitats
educatives
Previsió de calendari
Es treballarà durant tot el 2021.
Estratègia comunicativa
Es tracta d'una línia de caràcter intern i, per tant, la difusió es fa en el sí dels espais de
participació del CJB, concretament, del Grup de Treball d'Associacionisme Educatiu.
Indicadors de l’acció
Actualitzar els criteris de la subvenció extraordinària per tal que satisfaci les mancances que
es detectin des de l'Espai de Treball
Un mínim de 8 federacions d'associacionisme educatiu s'han presentat a la subvenció.
Un mínim de 70 entitats base han rebut finançament econòmic de la subvenció.
Un mínim de 1300 infants s'han beneficiat de la subvenció.
Realitzar la detecció de necessitats de les entitats base que es presenten a la subvenció.
Nombre de reunions o Grups de Treball destinats a millorar un mètode millor de
finançament.
Grau de satisfacció de les entitats educatives amb el procés seguit.
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Fonts de verificació
- Acta dels GTs d'Associacionisme Educatiu
- Document de repartiment
- Enquesta de detecció de necessitats
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9.3 Promoció d’eines per facilitar el desenvolupament de l’associacionisme
educatiu
Justificació de l’acció
Les mesures per abordar la covid-19 han fet reinventar l’organització i el dia a dia dels esplais
i agrupaments de forma que han sorgit noves necessitats i formes d’organitzar-se. Des del
CJB es treballa per abordar els impactes de la covid-19 en els projectes juvenils que
promouen la participació infantil per tal de garantir que puguin continuar-se desenvolupant.
En concret, es treballa la forma en com s’ha transformat la participació en l’associacionisme
educatiu i amb quines dificultats es troben actualment per afrontar-les. Es facilitaran eines i
recursos per afavorir la participació de les membres a l’entitat com per exemple com afavorir
la participació en línia.
Objectius generals
- Afavorir el reconeixement de l'associacionisme educatiu i enfortir les seves entitats base
Objectius específics
- Abordar els impactes de la covid-19 a l’associacionisme educatiu de base comunitària
- Facilitar eines per afavorir la participació en línia
Implementació de l’acció
L'acció que es deriva d'aquesta línia per una banda consisteix a detectar les problemàtiques
dels esplais i agrupaments relacionades amb el desenvolupament dels seus projectes en
context de pandèmia. Línia que es treballa des del GT d’Educatives. Per altra, com que ja s’ha
detectat la necessitat de trobar metodologies i eines per continuar educant des de la
virtualitat mentre no pugui ser presencial, es desenvoluparà una formació de la mà del CRAJ
on poder reflexionar sobre la importància de continuar desenvolupant esplai i cau en el
context actual.
Persones i entitats destinatàries
Les principals entitats destinatàries són els esplais i caus, ja que se'ls hi facilitaran eines per
tal que puguin desenvolupar els seus projectes que promouen la participació infantil.
Mapa relacional i agents que hi intervenen
- Grup de Treball d'Associacionisme Educatiu.
Previsió de calendari
Acció que es desenvoluparà durant el 2021
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Estratègia comunicativa
La comunicació de la línia de detecció de problemàtiques es desenvolupa internament entre
el GT d’Educatives i els agents pertinents. L’acció concreta de la formació es difondrà a través
dels canals de comunicació del CJB.
Indicadors de l’acció
Treballar la participació en temps de pandèmia en un mínim de 2 GT d’Educatives
Haver realitzat un taller destinat a equips de persones monitores i caps d'esplais i caus.
S'ha fet difusió del taller a través dels diferents canals de comunicació del CJB.
Durant el taller les persones assistents han decidit què implementaran en la seva entitat per
tal de promoure la participació.
Fonts de verificació
- Actes dels Grups de Treball i de les reunions
- Escaleta de la formació
- Correu electrònic
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El programa de Drets de la Ciutadania del Consell de la Joventut de Barcelona té com a
objectiu la protecció i promoció de la llibertat i la igualtat entre les persones, així com la no
discriminació per qualsevol motiu d'origen, diversitat afectivosexual, gènere o diversitat
funcional. Aquest programa és generador de discurs sobre els Drets Humans des del moviment
associatiu juvenil, sobre la necessitat de respectar la inclusivitat i generar espais segurs
independentment de les circumstàncies que travessen a cadascú, així com proposa projectes
d'actualitat i que situen les persones joves i les seves necessitats i drets a l'agenda política.
Enguany es posa èmfasi en el treball en xarxa amb organitzacions que treballen les
discriminacions arreu de la ciutat amb la participació a l’OND, essent una oportunitat per
treballar i aprofundir en la mirada interseccional. A partir de la presentació de l’informe ‘Com
viuen les joves associades les discriminacions a Barcelona’ realitzat pel CJB l’any 2020, també
es treballarà al voltant de l’establiment d’estratègies compartides amb les entitats de l’OND i
les entitats juvenils per a difondre els mecanismes i recursos actuals a la ciutat en matèria de
lluita contra les discriminacions.

10.A. Objectius
Objectius generals del programa
Treballar en xarxa amb les entitats que treballen per la no discriminació i la defensa de drets
humans i aportar-hi perspectiva juvenil.
Conèixer, oferir i difondre els recursos i mecanismes que s’adeqüin a les necessitats de les
entitats juvenils en matèria de drets civils i garanties dels drets fonamentals.

2

10.B. Descripció de les accions
10.1 Participació en la Taula d’Entitats amb Servei d’Atenció a les Víctimes
de Discriminació de l’OND
Justificació de l’acció
La defensa dels Drets Humans i la lluita per la no discriminació a la ciutat ha de fer-se de
manera coordinada i treballant en xarxa amb les entitats perquè sigui integral i pugui arribar
al nombre més gran de persones possibles. És a partir d’aquesta coordinació i coneixement
de cadascun dels eixos d’opressió que es podrà adoptar una perspectiva interseccional. És
per això que el CJB decideix formar part d’aquesta taula amb 22 entitats participants.
Objectius generals
Treballar en xarxa amb les entitats que treballen per la no discriminació i la defensa de drets
humans i aportar-hi perspectiva juvenil.
Objectius específics
- Promoure la perspectiva juvenil en l’abordatge de les discriminacions que es produeixen a
la ciutat de Barcelona.
- Col·laborar i coproduir projectes per tal que les persones joves de la ciutat coneguin millor
els mecanismes de denúncia de discriminacions i defensa dels seus drets.
Implementació de l’acció
Es participarà de la Taula d’Entitats de l’OND de manera proactiva, continuant així aquesta
dinàmica que va començar el 2020, treballant en xarxa amb la resta d’entitats participants i
vetllant per posar sobre la taula la realitat de les persones joves amb relació a la
discriminació, així com recollint els aprenentatges que puguin dur-hi altres col·lectius.
Com a activitat dins la Taula, es participarà de l’elaboració de l’Informe de l’Observatori de
les Discriminacions a Barcelona 2020.
També es farà difusió de l’informe resultat i d’altres possibles accions dutes a terme en el
marc de la Taula.
Persones i entitats destinatàries
Entitats de l’OND i joves de la ciutat
Mapa relacional i agents que hi intervenen
-

22 entitats de la Taula d’Entitats d’Entitats amb Servei d’Atenció a les Víctimes de
Discriminació
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-

Oficina per la No Discriminació
Centre de Recursos en Drets Humans de l’Ajuntament de Barcelona

Previsió de calendari
2021
Estratègia comunicativa
L’estratègia consisteix en la redifusió dels materials elaborats per l’Observatori de les
Discriminacions (Oficina per la No Discriminació, Centre de Recursos en Drets Humans i
Taula d’Entitats amb Servei D’atenció a les víctimes de discriminació).
Indicadors de l’acció
Un mínim d’assistència a tres reunions de la taula.
Un mínim de tres recursos difosos en l’àmbit de la no-discriminació
Un mínim de dues aportacions concretes a l’Informe de l’Observatori
Fonts de verificació
Actes de les reunions i materials de difusió.
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10.2 Presentació informe ‘Com viuen les joves associades les discriminacions
a la ciutat de Barcelona?’
Justificació de l’acció
L’any 2020 el CJB ha dut a terme una breu recerca exploratòria que ha recollit en forma
d’informe ‘Com viuen les joves associades les discriminacions a la ciutat de Barcelona’, on
s’assenyalen els principals punts d’anàlisi i els reptes detectats. Aquesta breu recerca té
sentit en el moment en què pot ser compartida amb les altres entitats participants de la
Taula de l’OND i altres entitats interessades per a poder aplicar i desenvolupar les
conclusions de la recerca. És per això que al llarg del primer trimestre del 2021 es durà a
terme la presentació de l’informe.
Objectius generals
Treballar en xarxa amb les entitats que treballen per la no discriminació i la defensa de drets
humans i aportar-hi perspectiva juvenil.
Objectius específics
Facilitar eines i coneixement a les entitats adultes que treballen per la no discriminació i els
drets humans per tal que puguin incorporar la perspectiva juvenil i puguin esdevenir espais
inclusius amb les persones joves.
Implementació de l’acció
El primer trimestre del 2021 es durà a terme la presentació de la recerca elaborada al llarg
del 2020 pel CJB. Aquesta presentació es farà de manera interna a les entitats de l’OND així
com a altres entitats que estiguin interessades en les conclusions de la recerca.
Persones i entitats destinatàries
Entitats de l’àmbit de la no discriminació i altres àmbits
Mapa relacional i agents que hi intervenen
-

22 entitats de la Taula d’Entitats d’Entitats amb Servei d’Atenció a les Víctimes de
Discriminació
Oficina per la No Discriminació
Centre de Recursos en Drets Humans de l’Ajuntament de Barcelona

Previsió de calendari
Febrer 2021
Estratègia comunicativa
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Es farà difusió interna via mailing a les entitats.
Indicadors de l’acció
Haver realitzat la presentació de l’informe
Un mínim de 10 entitats assistents a la presentació
Fonts de verificació
Actes de les reunions i materials de difusió.
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10.3 Establiment d’estratègies compartides entre entitats juvenils i entitats
de l’OND per difondre recursos i mecanismes de lluita contra la
discriminació.
Justificació de l’acció
En la recerca duta a terme l’any 2020 pel CJB al voltant de la vivència de les persones joves
de la ciutat al voltant de la discriminació, una de les conclusions principals és la manca de
coneixement de les persones joves dels recursos i mecanismes de lluita contra la
discriminació.
També la mateixa OND assenyala en el seu informe del 2019 el desconeixement d’aquests
mecanismes i recursos com una de les causes principals de la infradenúncia a la ciutat de
Barcelona.
Aquestes dades fan imprescindible l’establiment d’estratègies compartides per donar a
conèixer l’OND entre les persones joves i les entitats juvenils així com d’altres mecanismes i
recursos efectius per fer front a la discriminació a Barcelona.
Objectius generals
Conèixer, oferir i difondre els recursos i mecanismes que s’adeqüin a les necessitats de les
entitats juvenils en matèria de drets civils i garanties dels drets fonamentals.
Objectius específics
Facilitar eines per tal que les entitats juvenils siguin agents actius i treballin en xarxa en la
lluita contra les discriminacions
Implementació de l’acció
Al llarg del 2021 i de manera posterior a la presentació de l’informe de la recerca duta a
terme pel CJB, es durà un procés conjunt amb l’OND per a buscar una fórmula per donar a
conèixer l’OND entre les entitats juvenils de la ciutat, en forma de campanya de difusió.
Persones i entitats destinatàries
Entitats juvenils i persones joves de la ciutat
Mapa relacional i agents que hi intervenen
-

Taula d’entitats de l’OND
Entitats del CJB
OND

Previsió de calendari
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Febrer 2021 a desembre 2021
Estratègia comunicativa
Difusió de la campanya, segons l’estratègia decidida en el procés conjunt entre CJB i l’OND
Indicadors de l’acció
Un mínim d’1 reunió amb l’OND per a desenvolupar l’estratègia conjunta
Un mínim d’1 acció realitzada
Fonts de verificació
Actes de reunions i difusió a xarxes
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10.4 Formació Antiracista
Justificació de l’acció
L’any 2020 es va realitzar per primera vegada una formació antiracista en col·laboració amb
el CRAJ que s’ha valorat molt positivament i va tenir molt bona acollida entre les entitats.
Treballar l’antiracisme des d’una perspectiva interseccional és cada vegada una necessitat
més gran de les entitats, a la que de manera conjunta CRAJ i CJB han de donar resposta.
Objectius generals
Conèixer, oferir i difondre els recursos i mecanismes que s’adeqüin a les necessitats de les
entitats juvenils en matèria de drets civils i garanties dels drets fonamentals.
Objectius específics
Dotar d’eines a les entitats juvenils de la ciutat per a fer front a l’antiracisme amb una
perspectiva interseccional en el seu si.
Generar espais inclusius amb la diversitat cultural entre les persones joves i fomentar la
participació de persones joves nouvingudes.
Implementació de l’acció
L'acció consistirà en l’organització, conjuntament amb el CRAJ, d’una formació en
antiracisme a les entitats juvenils de Barcelona, amb una perspectiva interseccional, que les
doti de coneixements i eines per a fer front al racisme a les entitats juvenils, així com per a
transformar-les i construir espais inclusius on totes les persones joves tinguin cabuda.
Aquesta formació ja es va dur a terme l’any 2020 sota el títol ‘All lives matter’ i la proposta
pel 2021 és millorar i ampliar aquesta proposta formativa per a entitats juvenils per tal
d’oferir recursos i eines pràctiques a totes aquelles organitzacions que vulguin treballar la
perspectiva antiracista.
Persones i entitats destinatàries
Entitats juvenils i persones joves de Barcelona
Mapa relacional i agents que hi intervenen
- CRAJ
- Entitats especialitzades en la temàtica.
Previsió de calendari
2021
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Estratègia comunicativa
La campanya comunicativa comença amb l'obertura del període d'inscripcions, generalment
6 setmanes abans de la formació, i durant aquest període es fa difusió de la formació tant a
les xarxes com a les trameses digitals a entitats.
Indicadors de l’acció
La realització de la formació.
Un mínim de 20 persones assistents
Una valoració d’un mínim de 7/10 entre les persones assistents.
Fonts de verificació
Materials de difusió elaborats pel CJB, llista d’assistència, formularis d’avaluació de les
persones assistents.
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