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El Centre de Recursos per a les Associacions Juvenils de Barcelona (CRAJ) és un servei cogestionat 

per l’Ajuntament de Barcelona i el Consell de Joventut de Barcelona destinat a les associacions 

juvenils i col·lectius de joves de la ciutat, que té l’objectiu de donar suport i facilitar la seva gestió 

diària per a què aquestes puguin desenvolupar amb èxit els seus projectes i activitats. 

 

Per fer-ho, ofereix assessorament, acompanyament, formació i publicacions en tots els àmbits de 

gestió associativa (gestió de projectes, finançament, fiscalitat, comunicació, participació, etc.) i també 

a través de serveis més concrets com el lloguer de sales i material, la difusió d’activitats associatives o 

el taulell d’anuncis (feina, voluntariat, mobilitat internacional, subvencions…), entre d’altres. 

 

El CRAJ, a més, durant el 2019 celebra els 25 anys de trajectòria acompanyant i oferint suport a les 

entitats juvenils de la ciutat i encara l’any amb noves idees i projectes per continuar promovent la 

participació i l’associacionisme juvenil de Barcelona. 

Destinatàries del servei 

El CRAJ és un servei que està destinat a les persones associades organitzades de la ciutat de Barcelona 

o que hi duguin a terme activitats i projectes a través de: 

 Entitats juvenils constituïdes legalment 

 Col·lectius de joves 

 Xarxes de participació juvenils 

 Entitats juvenils de segon grau 

 Moviments socials 

 Entitats de serveis a la joventut 

 Aquelles entitats que, sense ser específicament juvenils, desenvolupen una tasca de treball i 

sensibilització amb i/o pels joves 

 

 

 

 

 

 

 

http://crajbcn.cat/assessorament/
http://crajbcn.cat/acompanyament/
http://crajbcn.cat/properes-formacions/
http://crajbcn.cat/informacio/


 

 

Nova estructura del CRAJ 

Durant les properes pàgines presentem la planificació d’objectius i actuacions que es preveu dur a 

terme durant el 2019. El següent projecte s’ha redactat tenint en compte les reflexions i conclusions 

reflectides a la memòria del projecte del servei del 2018. 

 

Un breu resum d’aquestes conclusions amb les que encarem el projecte del 2019 és: 

 La necessitat de reestructurar el servei per facilitar que s’entengui millor. 

 La necessitat de sistematitzar encara més la recollida d’indicadors amb l’objectiu de poder 

avaluar millor la tasca duta a terme des del servei i poder detectar quines són aquelles àrees 

en que cal invertir més esforços.  

 

Amb la voluntat de donar resposta a la necessitat de reestructurar el CRAJ per simplificar-ne l’entesa, 

presentem el projecte del 2019 amb la següent estructura: 

 

 

1. Assessoraments 

2. Acompanyament en el territori   

- CRAJ Mòbil 

3. Formacions 

3.1. Sota demanda 

3.2. Programades 

4. Publicacions 

5. Serveis 

5.1. Serveis de difusió 

5.1.1. Cens d’entitats juvenils 

5.1.2. Agenda d’activitats 

5.1.3. Difusió a través de les xarxes socials 

5.1.4. Tramesa en paper 

5.2. Altres serveis 

5.2.1. Lloguer de materials 

5.2.2. Cessió de material sostenible 

5.2.3. Terreny d’acampada Can Girona 

5.2.4. Lloguer i cessió d’espais de l’EJLF 

5.2.5. Servei de bústia per entitats 

5.2.6. Cercador de sales i espais 

  

 Constitució i gestió d’associacions 

 Finançament, comptabilitat i 

fiscalitat per entitats 

 Legalitat per entitats juvenils 

 Comunicació interna i externa 

 Participació de les persones a 

l’entitat (organització i gestió de 

grups) 

 Planificació i gestió de projectes, 

desenvolupament d’activitats 

 Pla estratègic de l’entitat 

 Sostenibilitat 

 I més…! 



 

 

Organització i lectura del projecte del CRAJ 2019 

La programació d’objectius i accions previstes al projecte del CRAJ del 2019 es distribueix segons 

l’estructura que observem a l’anterior imatge. Aquest document, però, no recull tan sols un 

desenvolupament dels objectius i accions previstes a les diferents àrees sinó que s’inicia amb una 

exposició dels objectius del servei a nivell general i també exposa quins són els objectius específics de 

millora transversals plantejats pel 2019. 

 

Qui llegeixi el present document observarà que s’ha seguit una estructura similar per la planificació de 

les diferents àrees: 

a. Descripció 

b. Objectius generals de l’àrea i objectius específics de millora pel 2019, amb els seus respectius 

indicadors 

c. Programació de línies o accions, si s’escau 

 

Així doncs, aquesta organització s’ha fet servir per descriure el CRAJ a nivell general però també es 

torna a repetir seguint el mateix esquema (a, b, c) per descriure cada una de les àrees del CRAJ. 

 

Per últim, val a dir que s’ha treballat perquè aquest projecte del CRAJ pel 2019 esdevingui un 

document operatiu de treball on s’hi han reflectit tots els objectius de treball contemplats per aquest 

any. Aquest projecte haurà de servir com a guió per plasmar, al final del mateix any, quines han estat 

les tasques desenvolupades a través de la memòria del projecte.  

 

Advertim, doncs, que és possible que entre els ítems contemplats com a indicadors dels diferents 

objectius és possible que s’hi trobin aspectes que poden semblar-se més a un resultat esperat que no 

pas a un indicador. Tot i així, mantenim i presentem aquesta organització i estructura del projecte 

perquè considerem que és la manera més entenedora d’explicar el CRAJ. Així mateix, els indicadors 

(o resultats esperats en alguns ítems) ens seran útils per poder rendir comptes al final de l’any de les 

activitats dutes a terme. 

L’àrea de comunicació del servei  

Des del CRAJ i el CJB entenem que avui dia la Comunicació és un aspecte cabdal per a qualsevol 

projecte o servei que es vulgui desenvolupar i fins i tot encara més quan estem treballant per un 

públic jove. 

 

És per aquest motiu que tots els aspectes de comunicació relacionats amb la difusió del CRAJ i els 

seus serveis no estan descrits en aquest projecte sinó que estan definits en un altre document 

específic sobre aquesta temàtica que és el Pla de Comunicació. El Pla de Comunicació del CRAJ 

finalitza al març del 2019 i serà aleshores quan farem valoració de com ha funcionat el servei en 

aquest sentit i planificarem les noves línies de comunicació del servei. 

 



 

 

Objectius generals del CRAJ 

 Oferir informació, assessorament, formacions, suport i recursos adaptades a les necessitats 

dels grups, entitats i associacions juvenils de la ciutat. 

 Fer difusió de l’actualitat associativa i de les activitats dutes a terme per part de les entitats 

juvenils de la ciutat. 

 Consolidar-se com espai de referència de l'associacionisme juvenil de Barcelona. 

 

Objectius específics del CRAJ pel 2019 

 Indicadors 

● Reestructurar el CRAJ per poder explicar-lo millor. ● Nova estructura del CRAJ 

● Valoració per part de 

l’equip tècnic del CRAJ de 

la funcionalitat de la nova 

estructura 

● Sistematitzar la presa d’indicadors per poder avaluar i 

millorar el servei. 

● Llistat de les àrees 

específiques del CRAJ on 

s’ha millorat la recollida 

d’indicadors 

● Reunions i acords duts a 

terme amb el 

Departament de Joventut 

sobre aquest aspecte 

● Avançar en la coordinació amb altres serveis d’orientació, 

suport i acompanyament a l’associacionisme (Torre Jussana, 

Xarxanet...). 

● Resum de les reunions 

dutes a terme amb aquests 

serveis i els acords presos 

● Generar sinèrgies amb altres serveis i recursos existents a la 

ciutat. 

● Resum de les reunions 

dutes a terme amb altres 

serveis i els acords presos 

● Treballar coordinadament de manera interna dins l’equip del 

CRAJ. 

● Nombre de reunions de 

coordinació internes 

● Actes de les reunions 



 

 

● Enfortir la gestió cívica del CRAJ. ● Trobada d’entitats del CJB 

sobre el CRAJ 

● Participació en el 

“Programa d'enfortiment 

d'entitats de gestió 

ciutadana i comunitària” 

impulsat per la Direcció 

d'Innovació 

Socioeconòmica de 

Barcelona Activa 



 

 

1.a. Descripció del servei d’assessoraments  

Els assessoraments del CRAJ són un servei directe i personalitzat on les entitats juvenils poden 

plantejar els seus dubtes sobre gestió associativa i a través del qual reben orientació i recomanacions 

per part d’una persona tècnica experta en la temàtica que vulguin tractar. Els assessoraments 

s’acostumen a dur a terme de manera presencial però també es poden fer telefònicament o per 

correu electrònic. 

 

Per fer més entenedor aquest servei, que atén consultes de tot tipus en relació a la gestió d’entitats i 

col·lectius juvenils, actualment s’ofereixen diferents tipus d’assessories per abordar totes les 

temàtiques que des del CRAJ oferim acompanyament. Són els següents: 

 

● Autodiagnòstic: Amb aquesta assessoria es treballen aspectes com quina és la situació actual 

de l’entitat, quins són els aspectes que cal millorar amb més urgència, definició d’un pla 

estratègic. 

● Constitució i funcionament d’entitats: Aquesta assessoria és l'espai en què persones joves 

o grups expliquen el seu projecte o idea d'associació, i des d'on s'ofereix assessorament sobre 

les diferents possibilitats per continuar endavant amb el projecte. En cas que es valori que és 

convenient que el projecte i/o idea esdevingui una associació també s'ofereix informació 

sobre les característiques i funcionament d'aquestes així com els passos que cal seguir i les 

qüestions a tenir en compte a l'hora de constituir-la. 

● Finançament: En aquesta assessoria s’aborden s’analitza la necessitat de recursos per part 

d’una entitat per la realització de les seves activitats i es planifica la cerca de finançament a 

través de finançament propi, privat o públic.  A més, es detallen els tipus d’ajuts i 

subvencions existents que poden ser d'utilitat per al finançament d’un projecte i/o activitat 

tant a nivell públic com privat. 

● Disseny i gestió de projectes: En aquesta assessoria es dona suport a les entitats en la fase 

de disseny i desenvolupament del projecte, acompanyant a les entitats a plasmar les idees en 

un document operatiu que es pugui presentar a altres entitats, col·laboradors i 

administracions i que també serveixi per desenvolupar i avaluar el mateix projecte. 

● Comunicació: L'assessoria de comunicació informa i assessora a les entitats i col·lectius per 

millorar la seva estratègia comunicativa. Contempla la comunicació tant interna com externa 

de l'entitat. 



 

 

● Legal, fiscal i comptable bàsica: Té l’objectiu d’informar i assessorar a entitats i col·lectius 

juvenils de la ciutat sobre les qüestions que generen més dubtes pel desconeixement que es 

té en els aspectes legals, fiscals i comptables. 

● Legal, fiscal i comptable especialitzada: Dóna resposta a les consultes especialitzades i 

professionals de les entitats en relació a aquesta temàtica. Està gestionada per un equip 

professional extern format en fiscalitat, comptabilitat i dret. 

● Activitats internacionals: La principal tasca d’aquesta assessoria és apropar i informar 

sobre les diferents opcions i passos a seguir a l'hora de dur a terme projectes i activitats 

internacionals. També, es té a la disposició una maleta de recursos informatius i didàctics per 

treballar aspectes clau per a presentar projectes a finançament Erasmus +, així com altres 

recursos sobre temàtiques a tractar com els drets humans, la discriminació en tots els seus 

àmbits i els beneficis que s'obtenen de la diversitat, i recursos i dinàmiques que es poden 

emmarcar en projectes internacionals. 

● Participació i equip humà: En aquesta assessoria es treballa sobre la organització interna 

dels grups i es reflexiona sobre el propi funcionament de les organitzacions per ajudar a 

definir millor els rols, tasques, funcions, així com cuidar les relacions entre les persones que 

en formen part. Alguns temes que es tracten són: els òrgans de participació i decisió de 

l’entitat, les funcions de la junta i càrrecs, metodologies d’organització de tasques, estratèg ies 

de creixement en nombre de sòcies i el relleu generacional. 

● Associacionisme i voluntariat: Aquesta és l'única assessoria del CRAJ que no està destinada 

únicament a col·lectius o entitats juvenils sinó que també s'hi poden adreçar joves individuals 

que tinguin inquietuds i ganes d'implicar-se en algun projecte associatiu. En aquesta assessoria 

s'exploren els interessos de la persona jove i amb els coneixements que el CRAJ disposa del 

panorama associatiu s'ofereix orientació sobre quines són les iniciatives existents a la ciutat 

que poden encaixar amb les inquietuds de la persona assessorada. Aquesta assessoria, a més, 

forma part de les categories de la Xarxa de Punts d'Informació Juvenil de Barcelona.  



 

 

1.b. Objectius generals i específics del servei d’assessesoria 

Objectius generals 

 Indicadors 

● Facilitar un espai personalitzat de resolució de dubtes de les 

entitats mitjançant l'aportació, si s'escau, de documents 

clarificadors. 

● Adaptar els canals i els àmbits de resolució de dubtes a les 

disponibilitats i necessitats de les entitats juvenils. 

● Oferir un seguiment de les consultes de forma personalitzada. 

● Detectar inquietuds i necessitats de les entitats juvenils per tal de 

poder elaborar i adequar material informatiu i de suport. 

● Oferir un acompanyament a totes aquelles entitats o col·lectius 

de joves que inicien un projecte nou sense coneixements previs 

en gestió de projectes. 

● Acompanyar a les entitats a dissenyar un pla d'acció estratègica i 

donar suport en la seva implementació a través de les diferents 

assessories.  

● Nombre d’assessories 

realitzades segons 

temàtica 

● Resum de les 

respostes dels 

formularis d’avaluació 

● Valoració qualitativa 

per part de les 

tècniques del CRAJ 

que realitzen 

assessories 

 

Objectius específics pel 2019 

 Indicadors 

● Millorar el procés de recollida de dades dels diversos 

assessoraments.   

● Nou “Pas a pas 

d’assessories” 

● Nou formulari 

d’avaluació de les 

assessories 

● Elaborar i adaptar materials que facilitin la realització 

d’assessoraments i que siguin visuals i accessibles per a les 

entitats.   

● Infografia “En quins 

aspectes podem 

millorar l’entitat?” 



 

 

–

2.a. Descripció del CRAJ Mòbil 

El CRAJ Mòbil és un projecte de proximitat que compta amb una persona de l’equip del CRAJ que es 

desplaça allà on calgui de la ciutat per donar suport i acompanyar a diferents tipus d’iniciatives juvenils 

amb l’objectiu d’afavorir la participació i l’associacionisme juvenil als barris. Aquesta figura del CRAJ 

acompanya des de la proximitat i l’experiència adaptant-se en cada cas a les inquietuds, necessitats i 

realitat del col·lectiu amb el que treballi. 

Acompanyament a col·lectius i associacions juvenils 

Des del CRAJ Mòbil s’acompanya en tots els dubtes i dificultats que les entitats juvenils es troben en el 

seu dia a dia dels projectes que tiren endavant. S’ofereix suport global i acompanyament per a la 

programació, desenvolupament i consolidació de les iniciatives i projectes juvenils, ja siguin de caire 

cultural, solidari, esportiu, educatiu, relacionats amb el medi ambient, etc. 

Suport a professionals 

El servei també ofereix suport a professionals que treballen amb joves com ho poden ser 

dinamitzadores d’equipaments, serveis i projectes juvenils; educadores de carrer, informadores 

juvenils, JIP’s, etc. Aquest suport es fa a través d’assessoraments, oferint recursos i acompanyant als i 

les professionals en aquells projectes que estiguin dinamitzant, o vulguin promoure, amb col·lectius i 

associacions de persones joves. 

2.b. Objectius generals i específics del CRAJ Mòbil 

Objectius generals 

 Indicadors 

● Vincular des de la proximitat el servei del 

CRAJ a la diversitat associativa de la ciutat. 

● Acompanyar a professionals, col·lectius i 

entitats juvenils en el desenvolupament de 

projectes i iniciatives. 

● Abordar la vinculació al territori des d'una 

mirada intercultural. 

● Nombre de noves agents detectades 

● Nombre de difusions telemàtiques del servei 

● Nombre de difusions presencials en xarxes 

associatives del territori 

● Difusió presencial amb agents del territori 

● Llistat de les diferents xarxes i agents on s’ha 

fet difusió del servei 

● Llistat de les diferents realitats amb les que 

s’ha treballat des del servei 
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● Nombre de demandes d’acompanyament 

ateses 

● Nombre i tipologia de l’abordatge que s’ha 

dut a terme en l’acompanyament de 

demandes 

 

Objectius específics pel 2019 

 Indicadors 

● Consolidar la difusió del projecte als 

districtes on ja s’està treballant. 

● Nombre de difusions presencials i 

telemàtiques als districtes on fins ara s’ha 

estat treballant: 

● Sant Andreu 

● Ciutat Vella 

● Gràcia 

● Horta-Guinardó 

● Sant Martí 

● Ampliar la difusió del projecte a districtes 

on encara no s’ha presentat 

● Nombre de nous agents detectats 

● Nombre de difusions presencials i 

telemàtiques a nous districtes d’actuació 

● Donar suport a entitats i col·lectius en els 

seus processos i les seves necessitats 

associatives 

● Nombre de demandes d’acompanyament 

ateses 

● Nombre i tipologia de l’abordatge que s’ha 

dut a terme en l’acompanyament de 

demandes 

● Recollir les demandes i necessitats diverses 

que es detecten al territori 

● Buidatge del seguiment dut a terme en els 

processos d’acompanyament duts a terme 

● Ampliar la col·laboració del CRAJ-Mòbil 

amb la resta de tècniques del servei 

● Nombre de derivacions rebudes des de les 

pròpies companyes del CRAJ 

● Nombre de derivacions fetes a altres 

membres de l’equip del CRAJ 

 

Així mateix, donada la dificultat de quantificar numèricament un servei de proximitat i 

d’acompanyament un altre indicador rellevant que caldrà tenir en compte haurà de ser les valoracions 

qualitatives rebudes per part dels agents amb qui el CRAJ Mòbil hagi treballat així com fer constar la 

pròpia reflexió escrita del professional que ocupa la plaça.  



 

 

3.1. Formacions a mida - Càpsules a mida 

3.1.a. Descripció de les Càpsules a mida 

Les Càpsules a mida són formacions adaptades a les necessitats específiques d’una entitat. Al CRAJ 

disposem d'un catàleg de càpsules monogràfiques que les entitats poden sol·licitar per ser impartides 

a nivell intern en una entitat. 

 

Les sol·licituds de càpsules a mida poden arribar a través de: 

● El formulari específic de l’apartat web del CRAJ on hi ha tot el catàleg de formacions que 

oferim 

● Del catàleg d’activitats del PIJ Mòbil de la Xarxa de Punt InfoJove de Barcelona, on hi 

col·laborem oferint tres formacions sobre associacionisme 

● Derivades per part d’altres professionals d’atenció a la joventut 

● La detecció d’una necessitat en el sí d’una entitat per part de l’equip tècnic del CRAJ 

3.1.b. Objectius generals i específics de les Càpsules a mida  

Objectius generals 

 Indicadors 

● Atendre les demandes formatives específiques en matèria 

de gestió associativa, de projectes i grups de les joves. 

● Nombre de demandes 

rebudes 

● Nombre de càpsules a mida 

dutes a terme 

● Resum de les respostes dels 

formularis d’avaluació 

● Resum dels col·lectius atesos 

així com de les temàtiques 

formatives sol·licitades 

 

  



 

 

Objectius específics pel 2019 

 Indicadors 

● Millorar els formularis d’avaluació de les 

càpsules a mida. 

●  

● Nou formulari d’avaluació de les 

càpsules a mida 

● Millorar el procediment de planificació d’una 

càpsula a mida. 

● Nou “Pas a pas de càpsules a mida” 

● Millorar la coordinació amb altres agents que 

ofereixen formacions a mida en matèria 

d’associacionisme per joves (Xarxa de Punt 

InfoJove de Barcelona, JIPs, el Consell de la 

Joventut de Barcelona) 

● Nombre de reunions dutes a terme 

amb els diferents agents 

● Acords als que s’ha arribat 

3.2. Formacions programades 

3.2.a. Descripció de l’àrea de formacions programades 

Des del CRAJ s’ofereixen formacions que es programen anualment amb l’objectiu de donar resposta a 

les entitats formatives de les entitats. Tot i tractar-se d’una programació que es realitza anualment 

també es contempla l’organització d’una formació amb menys temps en cas que sorgeixi una 

necessitat formativa concreta a la que calgui donar resposta en un moment determinat. 

3.2.b. Objectius generals i específics de les formacions  

Objectius generals 

 Indicadors 

● Donar resposta a les necessitats formatives de 

les joves que participen en entitats i col·lectius 

de la ciutat. 

● Detectar els interessos i les necessitats 

formatives de les persones joves que participen 

en el teixit associatiu de la ciutat de Barcelona. 

● Adaptar el format de les formacions a les 

disponibilitats de les persones joves associades. 

● Nombre de formacions realitzades 

segons temàtica 

● Resum de les respostes dels formularis 

d’avaluació 

● Valoració qualitativa per part de les 

tècniques del CRAJ responsables de 

cada formació 

● En cas que n’hi hagi, valoració 

qualitativa de la formadora externa 



 

 

Objectius específics pel 2019 

 Indicadors 

● Millorar el procediment de planificació i 

gestió de les formacions. 

● Nou document de seguiment i planificació de 

les formacions 

● Nou “Pas a pas formacions” 

● Millorar els formularis d’inscripció i 

avaluació. 

● Nou formulari d’inscripció a les avaluacions 

● Nou formulari d’avaluació de les formacions 

● Augmentar l’antelació amb la que es fa 

difusió de les formacions. 

● Nou apartat de la web amb la planificació de les 

formacions previstes 

● Formulari genèric per persones interessades en 

les nostres formacions 

● Nombre de persones inscrites al formulari 

genèric, i quantitat d’aquestes que finalment 

han assistit a una formació del CRAJ 

● Setmanes d’antelació amb les que s’han publicat 

les formacions del CRAJ 

 

3.2.c. Programació de formacions per l’any 2019 

La programació de formacions previstes per l’any 2019 és la següent: 

 

Mes Títol 

Indicadors que es recolliran de cada 

formació 

Gener Subvencions municipals 

● Nombre de persones inscrites 

● Nombre de persones assistents 

● Percentatge de persones assistents 

que provenen d’una entitat o 

col·lectiu juvenil 

Valoració de les persones assistents: 

● A nivell de continguts: 

○ Si han estat interessants 

○ Si són aplicables a la realitat de 

les entitats 

○ Si s’han exposat 

entenedorament 

● A nivell de recursos proporcionats: 

Febrer La justificació dels projectes de l'entitat 

Febrer La gestió del temps, estratègies per a que 

no se'ns mengi 

Març Captació de fons 

Maig IVA 

Abril Fiscalitat bàsica 

Abril Salut a l'associacionisme 

Abril Sostenibilitat i consum responsable 

Maig Protocol violències 

Març Pla de comunicació, comunicació externa 

Maig Organitzar un esdeveniment 

Setembre Convocatòria de locals 



 

 

Setembre Autodiagnòstic ○ Si se n’han proporcionat 

○ Si han estat d’utilitat 

● A nivell de metodologia: 

○ Si la formadora ha estat 

accessible pel plantejament de 

dubtes 

○ Si ha estat dinàmica i 

participativa 

● Si les condicions de l’aula han estat 

adequades 

● Si la durada ha estat adequada, massa 

curta o massa llarga 

Valoració de la tècnica del CRAJ 

responsable de cada formació: 

● Condicions de l’aula 

● Adequació de l’època de l’any en que 

s’ha dut a terme la formació 

● Si ha calgut reforçar la comunicació 

● Procés de reserva de l’espai 

Setembre Gestió econòmica per entitats juvenils 

Octubre Finançament públic 

Octubre Obligacions documentals: protecció de 

dades, dns, drets d'imatge, certificat 

digital, cens sòcies... 

Novembre Disseny de projectes 

Novembre Imatge corporativa 

Novembre Grups i conflicte 

Desembre Perspectiva de gènere 

 

La planificació d’aquestes formacions s’ha dut a terme tenint en compte: 

● El nombre de persones inscrites i persones assistents a les diferents formacions que es van 

dur a terme durant el 2018 

● Aquelles demandes i dubtes que més es van repetir durant les assessories del 2018 

De cara al 2019, a més, recollirem en un sol document la mitjana obtinguda de les valoracions fetes 

per les persones assistents a cada una de les formacions per poder avaluar-les i tenir-les en compte, a 

finals d’any, de cara a la planificació de les següents formacions. 
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4.a. Descripció de l’àrea de publicacions 

L’àrea de publicacions posa a l’abast de totes aquelles persones que visitin la web del CRAJ, vinguin al 

CRAJ de manera presencial o assisteixin a les nostres formacions o assessories tot un seguit de 

materials escrits que recullen informació d’interès associatiu en les diferents temàtiques que treballem 

des del CRAJ: constitució i gestió d’associacions; finançament, comptabilitat i fiscalitat per entitats, 

legalitat, comunicació, etc. 

 

Actualment el CRAJ disposa de diferents tipus de publicacions en funció del seu format: 

 

● Butlletí 901: És el format de publicació més antic del CRAJ. El primer butlletí 901 va veure la 

llum el 1998, ara fa 20 anys. Els butlletins 901 sempre s’imprimeixen en bona qualitat i els 

més recents estan disponibles físicament en un mostrador situat davant del despatx del CRAJ. 

Tal i com consta a les memòries semestral i anual del CRAJ del 2018 cal tenir en compte que 

actualment la informació canvia molt ràpidament i que la immediatesa és molt valorada, 

motius que compliquen la pervivència dels mitjans impresos. Durant el 2019 valorarem la 

conveniència de continuar oferint o no aquest tipus de publicacions. 

● Fitxes temàtiques: Són un format més actual de publicació del CRAJ el qual, a més, al 2017 

va renovar el seu disseny. Actualment aquestes publicacions només estan disponibles a través 

de la web i se n’imprimeixen en cas que facin falta quan una entitat ho demana, per enriquir 

una assessoria o una formació, etcètera. 

● Plantilles de documentació associativa: Aquest tipus de publicacions es diferencien de la 

resta perquè a més d’estar penjades en format pdf a la web del CRAJ també estan penjades 

en versió oberta amb l’objectiu que les entitats se les puguin descarregar i fer-ne ús propi. Es 

tracta de materials com una plantilla d’un compte de pèrdues i guanys, plantilla d’una 

memòria d’actuació, plantilla de carta d’agraïment, etcètera. 

● Guies: Les guies són publicacions amb un contingut més extens que s’imprimeixen en format 

llibret, a més d’estar penjades a la nostra web. Actualment disposem de tres guies pròpies del 

CRAJ (Finançament privat, Obrim Fronteres i Fem projectes) i una guia elaborada 

conjuntament amb altres serveis (Som part del canvi, sobre sostenibilitat). A la nostra web, a 

més, també enllacem altres materials publicats pel CJB i que són d’interès per les entitats. 

● Infografies: Les infografies són publicacions d’una sola pàgina (o imatge) que expliquen a 

través d’imatges i de manera esquemàtica conceptes o processos per tal de que s’entenguin 

fàcilment. Les infografies són un recurs útil i visual per fer difusió de continguts a través de les 

xarxes socials. També estan penjades a la web del CRAJ i de manera física en una de les 

parets del despatx del CRAJ. 



 

 

● Pràctiques sostenibles - Posa’t verda: Aquest és un tipus de publicació destinat 

específicament a recomanacions en temes de sostenibilitat per entitats. Igual que les fitxes 

temàtiques, estan disponibles a la plana web del CRAJ i s’imprimeixen físicament en cas que 

sigui necessari. 

● Preguntes freqüents: Les preguntes freqüents és la publicació que menys s’assembla a la 

resta que acabem de veure. Es tracta d’un apartat de la pàgina web que conté preguntes i 

respostes breus amb l’objectiu de donar una resposta ràpida a aquells dubtes més comuns 

que es donen entre l’associacionisme. 

4.b. Objectius generals i específics de les publicacions  

Objectius generals 

 Indicadors 

● Posar a l'abast de les associacions i col·lectius 

juvenils informació d'interès pel seu bon 

funcionament i que pugui donar resposta a les 

seves consultes més freqüents. 

● Detectar dubtes i aspectes de l’àmbit associatiu 

que calgui explicar d’una manera clara i 

entenedora per l’elaboració de noves publicacions. 

● Vetllar per la veracitat i vigència de la informació, 

les dades i els enllaços revisant i actualitzant 

regularment les publicacions existents. 

● Oferir la informació de forma atractiva, millorant 

quan siguin convenient els dissenys per tal de fer-la 

més clara i accessible. 

● Mantenir organitzades i classificades totes les 

publicacions, tant a la pàgina web com al servidor 

intern del CRAJ.  

● Comparativa dels dubtes expressats 

per les entitats a través de les 

assessories, dels materials que s’han 

recomanat per donar-hi resposta i 

dels materials existents del CRAJ 

sobre la temàtica en qüestió 

● Nombre de publicacions 

actualitzades 

● Nombre de publicacions eliminades 

o fusionades amb d’altres 

● Nombre de publicacions amb el 

disseny actualitzat 

 

Objectius específics pel 2019 

 Indicadors 

● Revisar la vigència de totes les publicacions vigents 

i treure de la pàgina web aquelles que estiguin 

obsoletes o amb contingut ja inclòs a una altra 

publicació. 

● Nombre de publicacions fusionades 

● Nombre de publicacions eliminades 

● Treballar enxarxadament amb altres serveis que 

també elaborin materials i recursos d’interès pel 

món associatiu. 

● Nombre de publicacions recollides 

en una base de dades interna 

● Nova publicació conjunta amb Torre 

Jussana “Què és l’associacionisme” 



 

 

5.1. Serveis de difusió 

5.1.1. Cens d’entitats juvenils 

5.1.1.a. Descripció del cens d’entitats juvenils  

El Cens d’entitats, col.lectius i xarxes de participació del CRAJ és una base de dades on queda 

recollida la informació dels diferents grups juvenils de la ciutat de Barcelona. És consultable 

públicament a través de la pàgina web del CRAJ i va vinculada a un mapa virtual de la ciutat que 

permet ubicar la localització de les diferents entitats i col·lectius, així com consultar-ne les dades de 

contacte, la descripció de l'entitat, les seves xarxes socials… 

 

El cens del CRAJ és una eina útil perquè la tasca dels i les joves organitzats/ades pugui ser coneguda 

per tothom i perquè les entitats es puguin donar a conèixer.  

5.1.1.b. Objectius generals i específics del cens d’entitats 

juvenils 

Objectius generals 

 Indicadors 

● Oferir una eina d'utilitat, i per tant actualitzada, a les 

entitats i persones que cerquin entitats properes per tal de 

fer xarxa o participar-hi, o bé saber quina és la realitat 

associativa juvenil de la ciutat de Barcelona.  

● Nombre de visites al cens 

del CRAJ de la pàgina web 

● Nombre d’entitats 

actualitzades o donades de 

baixa 

 

Objectius específics pel 2019 

 Indicadors 

● Que totes les entitats del cens estiguin actualitzades amb 

una antiguitat màxima de 18 mesos 

● Nombre d’entitats del cens 

actualitzades abans de juliol 

del 2018 



 

 

● Treballar en una definició de criteris objectius i clars en la 

inclusió d’entitats el cens d’entitats juvenils 

● Recull de quines entitats 

actualment generen dubtes 

sobre la seva inclusió al cens, 

i els motius 

● Reunions i acords dutes a 

terme sobre aquesta qüestió 

5.1.2. Agenda d’activitats 

5.1.2.a. Descripció de l’agenda d’activitats 

L'Agenda d'activitats és un recurs informatiu que permet donar a conèixer les activitats que realitzen 

les entitats juvenils de Barcelona, o aquelles activitats que poden ser rellevants per al teixit associatiu. 

5.1.2.b. Objectius generals i específics de l’agenda  

Objectius generals 

 Indicadors 

● Convertir l'apartat web en un espai de referència per a 

les entitats i les persones no associades que hi vulguin 

participar.  

● Millorar l'impacte de les activitats que organitzen les 

pròpies entitats. 

● Promocionar que les pròpies entitats pengin a l’agenda 

informació sobre les activitats que fan. 

● Nombre d’activitats 

penjades a l’agenda 

● Nombre d’activitats 

penjades per part de les 

pròpies entitats 

● Nombre de visites a 

l’agenda d’activitats de la 

web 

 

Objectius específics pel 2019 

 Indicadors 

● Potenciar la categorització de les activitats per tal que 

l’agenda sigui més visual.  

● Millora de l’agenda a través 

d’una categorització de la 

tipologia d’activitats que es 

pengen 

 



 

 

5.1.3. Difusió a través de les xarxes socials 

5.1.3.a. Descripció del servei de difusió a través de les 

xarxes socials 

Des del CRAJ oferim suport en la comunicació i difusió de les entitats juvenils i les seves activitats a 

través de les nostres xarxes socials (Facebook i Twitter), fent ressò de les seves activitats i novetats. 

Duem a terme aquesta difusió quan una entitat ens ho demana directament però també de forma 

sistemàtica, seguint per les xarxes socials i altres pàgines web l’actualitat associativa. 

5.1.3.b. Objectius generals i específics del servei de difusió 

a través de les xarxes socials 

Objectius generals 

 Indicadors 

● Exercir d’altaveu de les entitats i col·lectius juvenils, publicant 

notícies i informacions relatives a aquestes.  

● Ser equitatives en la difusió que fem de les entitats i 

promocionar les noves associacions emergents. 

● Nombre de publicacions 

setmanals a les xarxes 

sobre activitats que 

programen les pròpies 

entitats 

 

Objectius específics pel 2019 

 Indicadors 

● Organitzar i sistematitzar el seguiment que fem de les entitats a 

les nostres XXSS. 

● Full de càlcul intern de 

monitoratge 

5.1.4. Tramesa en paper 

5.1.4.a. Descripció del servei de tramesa en paper 

La tramesa en paper del CRAJ és una línia que està en replantejament, doncs fins al 2016-2017 

s'enviava per tramesa en paper tota la informació relativa als cicles i les publicacions dels butlletins 901 

a totes les Entitats juvenils del Cens, així com a equipaments juvenils, casals de joves, etcètera de la 

ciutat i s’aprofitaven també aquestes trameses per fer difusió d’aquells tríptics o fulls informatius 

d’entitats juvenils que ho demanessin. 
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Durant el 2017 i 2018 el nombre de trameses en paper ha anat afluixant perquè la difusió 

d’esdeveniments a través de mitjans impresos va a la baixa i per una qüestió de coherència amb valors 

de sostenibilitat econòmica i mediambiental. 

 

Durant el 2019 mantindrem aquest servei en mínims perquè considerem interessant tenir la 

possibilitat de poder fer una difusió puntual d’un mitjà imprès, així mateix no promocionarem aquesta 

línia perquè vagi a l’alça. 

5.1.4.b. Objectius del servei de tramesa en paper 

Objectius generals  

 Indicadors 

● Oferir la possibilitat a les entitats juvenils de la ciutat de poder 

fer difusió dels seus materials impresos 

● Fer arribar a les entitats del Cens del CRAJ, així com a diferents 

equipaments públics de la ciutat còpies sobre diferents 

materials del CRAJ 

● Nombre de trameses en 

paper dutes a terme 

● Nombre de materials 

d’entitats difosos 

● Llistat de materials del 

CRAJ difosos 

5.1.5. Taulells de la pàgina web 

5.1.5.a. Descripció dels taulells de la pàgina web 

Els taulells de la pàgina web del CRAJ pretenen ser una eina per facilitar la feina a les associacions 

juvenils de la ciutat i per fer-los arribar informació que pugui ser del seu interès. Els taulells estan 

dividits per àmbits: 

 

● Taulells d’opcions de finançament 

○ Taulell de convocatòries d’ajuts 

○ Taulell de convocatòries de premis 

○ Taulell de convocatòries de subvencions 

● Taulells d’anuncis i recursos 

○ Taulell d’ofertes de feina en associacions 

○ Taulell de crides de voluntariat 

○ Taulell de formacions d’interès per entitats 

● Taulell d’opcions de mobilitat internacional amb entitats: intercanvis, camps de treball, 

formacions sobre participació juvenil, brigades, estades solidàries o voluntariats europeus. 

● Taulell de recursos sostenibles: activitats ambientals, fires de consum responsable, fins a 

com muntar un hort urbà. 



 

 

5.1.5.b. Objectius generals i específics del taulells de la 

pàgina web 

Objectius Generals 

 Indicadors 

● Facilitar l’accés de les entitats juvenils a novetats del seu interès 

en diferents àmbits 

● Nombre de novetats 

penjades al llarg de l’any 

de cada un dels àmbits 

● Nombre de visites a 

aquest apartat de la 

pàgina web 

 

Objectius específics pel 2019 

 Indicadors 

● Clarificar els criteris segons els quals es trien les novetats, 

anuncis i recursos que es pengen als taulells 

● Llistat d’acords i criteris 

presos en relació a la 

publicació d’anuncis i 

recursos als taulells 

 

5.2. Altres serveis 

5.2.1. Lloguer de materials 

5.2.1.a. Descripció del servei de lloguer de materials  

El servei de lloguer de materials ofereix la possibilitat a les entitats juvenils i a les entitats en general 

de Barcelona d'accedir a una sèrie de materials i recursos a un preu públic. En aquest sentit es 

prioritzen les entitats juvenils que tenen la tarifa de preus més assequible. Aquest servei és molt 

flexible i agilitza l'accés de les entitats a aquests recursos i per tant, els facilita l'organització 

d'esdeveniments.  

 

Des del CRAJ entenem que aquest servei millora gràcies a la generació de sinergies i convenis amb 

d'altres entitats que puguin oferir serveis similars, amb la finalitat de fer-ne difusió i que les entitats 

juvenils puguin accedir-hi a preus reduïts o amb descompte. 



 

 

5.2.1.b. Objectius del servei de lloguer de materials 

Objectius generals 

 Indicadors 

● Proveir a les entitats juvenils de Barcelona d'aquell material 

no consumible que els faciliti l'organització d'actes i 

esdeveniments. 

● Conèixer altres serveis i recursos de la ciutat on poder 

derivar a les entitats i col·lectius en el cas de no poder 

satisfer la demanda. 

● Actualitzar l’oferta de material adaptant-nos a les 

necessitats de les entitats juvenils. 

● Nombre d’usos dels 

diferents materials del CRAJ 

● Elaboració d’una base de 

dades interna sobre altres 

serveis i recursos similars 

existents a la ciutat 

 

5.2.2. Cessió de material sostenible 

5.2.2.a. Descripció del servei cessió de material sostenible 

A més del lloguer de materials, des del CRAJ es posa a l'abast de les entitats recursos útils per fer els 

seus esdeveniments més sostenibles, a partir de la cessió gratuïta de materials sostenibles. Actualment 

es disposa de plats, coberts, gots i gerres reutilitzables, de paelles i cremadors i cartells de reciclatge. 

5.2.2.b. Objectius generals i específics del servei de cessió 

de material sostenible 

Objectius generals 

 Indicadors 

● Proveir gratuïtament a les entitats juvenils de Barcelona 

d'aquell material no consumible que els faciliti l'organització 

d'actes i esdeveniments en clau sostenible. 

● Donar a conèixer altres serveis i recursos de la ciutat on 

poden recórrer les entitats i col·lectius per tal de demanar 

material sostenible. 

● Nombre d’usos del material 

sostenible  

● Elaboració d’una base de 

dades interna sobre altres 

serveis i recursos similars 

existents a la ciutat 

 



 

 

Objectius específics pel 2019 

 Indicadors 

● Incorporar nous materials 

● Promoure l’ús dels recursos sostenibles en activitats que es 

realitzin al propi equipament així com les organitzades pel CJB.  

 

● Nombre d’usos del 

material sostenible per 

part de la Fontana o el 

CJB 

● Llistat de nous materials 

5.2.3. Terreny d’acampada Can Girona  

5.2.3.a. Descripció del terreny d’acampada Can Girona  

Can Girona és un terreny d’acampada a disposició de les entitats i col·lectius juvenils i des del CRAJ es 

gestiona la reserva de les estades. El terreny està situat als entorns d’una antiga masia del s. XVIII, que 

es troba situada al terme municipal de Santa Maria de Martorelles, al Vallès Oriental.  

 

El terreny es troba en un entorn privilegiat, amb nombroses fonts, antics salts d’aigua i excursions a 

tocar de la Serralada Litoral. Té una capacitat màxima de 100 persones i compta amb diversos espais 

compartits (com la zona de cuina o les instal·lacions d’aigua) i també esplanades de joc de grans 

dimensions, a més de 3 parcel·les d’acampada diferenciades. 

5.2.3.b. Objectius generals i específics del terreny 

d’acampada Can Girona 

Objectius generals 

 Indicadors 

● Proporcionar a les entitats d'educació en el lleure, 

majoritàriament, i també a la resta d’entitats juvenils, un 

terreny d'acampada òptim per a les seves activitats. 

● Promocionar les pràctiques sostenibles i les sortides a la 

natura. 

● Oferir activitats educatives i de servei en matèria de 

sostenibilitat per a les entitats usuàries del terreny. 

● Nombre de reserves del 

terreny d'acampada. 

● Nombre d'entitats 

usuàries que fan servir 

un recurs sostenible o 

realitzen una sortida a la 

natura proposada. 

● Nombre d'entitats 

usuàries que utilitzen el 

recull d'activitats 

proposat. 

 



 

 

Objectius específics pel 2019 

 Indicadors 

● Renovar tota la cartelleria del terreny de Can Girona. 

● Oferir els recursos d’activitats i excursions en el mateix terreny 

de Can Girona, no només digitalment. 

 

● Existència de nous 

cartells a Can Girona 

● Recull de materials 

impresos i plastificats a 

l’abast de les entitats a 

Can Girona 

5.2.4. Lloguer i cessió de sales de l’EJLF  

5.2.4.a. Descripció del lloguer i cessió de sales de l’EJLF  

El CRAJ està situat físicament al primer pis de l'Espai Jove la Fontana i una de les funcions que 

desenvolupa és la gestió de les reserves de les sales petites per a activitats tancades d'entitats. Aquest 

servei esdevé una porta d'entrada i coneixença mútua entre el CRAJ i diferents entitats juvenils ja que 

el lloguer de sales de la Fontana és un servei molt utilitzat per part de les entitats barcelonines. 

5.2.4.b. Objectius generals i específics del lloguer i cessió 

de sales de l’EJLF 

Objectius generals 

 Indicadors 

● Gestionar les reserves de lloguer de les sales petites de la 

Fontana per a activitats internes de les associacions, 

col·lectius i altres entitats. 

● Donar a conèixer el Cercador de sales i espais del CRAJ. 

● Nombre d’usos de les sales 

gestionades des del CRAJ 

de l’Espai Jove la Fontana 

● Nombre de visites a la 

plana web del CRAJ de 

cessió de sales i espais 

 

Objectius específics pel 2019 

 Indicadors 

● Millorar la coordinació amb l’equip dinamitzador de l’Espai 

Jove la Fontana que també gestiona sales de l’equipament. 

● Actualització del document 

guió per gestionar les 

reserves de sales de l’EJLF 



 

 

5.2.5. Servei de bústia per entitats 

5.2.5.a. Descripció del servei de bústia per entitats 

El servei de bústia ofereix un espai físic on rebre la correspondència a l’adreça postal de l’Espai Jove la 

Fontana. Es tracta d’un servei gratuït per les entitats o grups de joves que necessitin un espai on rebre 

el correu postal. 

5.2.5.b. Objectius generals i específics del servei de bústia 

per entitats 

Objectius generals 

 Indicadors 

● Oferir a les entitats un espai on rebre la correspondència. 

● Promocionar que les entitats que fan ús del servei de 

bústia coneguin els altres serveis que ofereix el CRAJ. 

● Nombre d’entitats que fan 

ús de la bústia per entitats 

● Indicadors mensuals del 

servei de bústia 

 

Objectius específics pel 2019 

 Indicadors 

● Repensar aquest servei per tal de millorar-ne el seu ús i 

utilitat.  

● Actualitzar les entitats que en fan ús, donant de baixa les 

que no. 

● Nombre d’entitats que s’han 

donat d’alta i de baixa del 

servei de bústia 

5.2.6. Cercador de sales i espais 

5.2.6.a. Descripció del cercador de sales i espais  

L'apartat «Cercador de sales i espais» és un directori que pretén facilitar la tasca a entitats i altres 

usuàries en el moment de recerca d'espais per dur a terme les seves activitats. Aquest directori 

reuneix gran part dels equipaments municipals i sales disponibles de la ciutat de Barcelona i permet a 

les entitats poder-los filtrar segons barri, tipologia de sales i aforament. Aquest apartat de la web 

funciona com connector entre entitats que busquen un espai per una activitat puntual i una bona part 

dels espais disponibles a la ciutat. 



 

 

5.2.6.b. Objectius del cercador de sales i espais  

Objectius generals 

 Indicadors 

● Donar a conèixer aquest servei entre les entitats i ciutadania, 

mantenint o incrementant el nombre de visites a aquest servei 

a la web. 

● Millorar la fiabilitat de les dades sobre les sales que es poden 

trobar al cercador, amb l'objectiu que cap sala faci més de dos 

anys que ha estat actualitzada. 

● Incrementar el nombre de sales i equipaments disponibles al 

Cercador. 

● Donar més èmfasi al cercador de sales i espais com a 

alternativa en cas que no sigui possible realitzar el lloguer de 

sales a l’Espai Jove La Fontana. 

● Nombre de sales 

actualitzades 

● Nombre de sales 

eliminades 

● Nombre de sales noves 

● Nombre de visites a 

aquest apartat de la web 

 

 


