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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).
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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

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
Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2021
El 2021 s’ha incorporat una nova metodologia de treballar l’àmbit de territori i, per això,
s’està actualitzant l’eina interna de treball. En primer lloc, s’ha augmentat el nombre
d’associacions juvenils de base comunitària de la ciutat de Barcelona. S’ha fet un
treball exhaustiu per ampliar aquestes entitats i per categoritzar-les. Després, amb
les que s’ha treballat, s’ha recollit la informació en fitxes individuals i s’ha anat
actualitzant la base de dades amb la que es treballava anteriorment on es recollia el
pla de treball i s’anaven actualitzant els processos. Amb el canvi aconseguit el 2021 en
l’àmbit de territori, ara mateix hi ha diferents eines de treball amb les que es treballa
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en funció del motiu; una base de dades per tipologia d’entitats, una altra per recollir
l’estat de les entitats i una altra per treballar els processos. S’ha valorat necessari
pensar una base de dades més centralitzada i que faciliti el treball de cara el 2022, ja
que tal com estan ideades actualment aquestes eines dificulten l’actualització, ja que
són moltes informacions a sistematitzar en diferents llocs.
Indicadors
S’han contemplat 251 associacions juvenils. Desglossades per
Nombre d'entitats,
districtes; 16 a Ciutat Vella, 49 a l’Eixample, 26 a Sants-Montjuïc,
col·lectius
i
14 a les Corts, 28 a Sarrià-Sant Gervasi, 30 a Gràcia, 36 a Hortaplataformes
Guinardó, 14 a Nou Barris, 21 a Sant Martí i 17 a Sant Martí.
contemplades a la
BBDD.
La informació està actualitzada en actes de reunions, en les
Tenir actualitzades
fitxes individuals i/o en la base de dades interna.
les informacions de
les
entitats,
col·lectius
i
plataformes
territorials juvenils.
Informació recollida en els informes de districte, les fitxes
Tenir recollida tota
individuals i en les actes amb regidoria de cada districte.
la informació de les
reunions
pre
regidoria i amb
regidoria de cada
districte
Materials
obtinguts
Nombre i
d'entitats
persones
beneficiàries
Dates
realització

- Bases de dades internes
- Informe de territori de districte
- Fitxes individuals amb les entitats que s’ha treballat
- Actes amb regidoria de cada districte
perfil Les associacions beneficiaries són les 251 que s’han afegit a la
/ base de dades de territori del CJB i que, per tant, se’ls hi ofereix
participar dels espais de Territori del CJB.
de Durant el 2021
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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
Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2021
El 2021 s’han identificat les necessitats de 75 associacions juvenils de base
comunitària que s’han recollit en informes de cada districte. D’aquestes, s’ha fet un
acompanyament a 26 associacions amb districte fruit dels acords sorgits a les reunions
amb regidoria. En paral·lel, s’ha fet una avaluació de les demandes de les associacions
que s’emmarquen amb diferents plans o mesures de govern de l’Ajuntament de
Barcelona. Es valora positivament el funcionament del nou equip de territori, en el que
el CJB es dedica en fer un seguiment de les demandes polítiques i vinculades amb
l'administració mentre que el CRAJ fa un acompanyament més intern a les
associacions juvenils participants. També es valora positivament l’augment de
participació d’associacions en els espais de territori fet que provoca la necessitat de
repensar algunes metodologies de cara el 2022 per tal d’abordar millor les necessitats
que sorgeixen de l’associacionisme juvenil.
Els informes es valoren molt positivament, tant com a eina interna del CJB, com a eina
de treball amb districte i com a informe per visibilitzar públicament l’estat de
l’associacionisme juvenil de base comunitària. Pel que fa a la mediatització dels
informes, s’ha començat a treballar de cara el 2022 un pla de comunicació amb els
mitjans locals dels districtes.
Indicadors
Nombre
d'entitats,
col·lectius
i/o
plataformes que han
estat contactades per
participar de les reunions
amb la regidoria del seu
districte

S’ha contactat amb 246 associacions juvenils.

S’han reunit amb el CJB 75 associacions juvenils de les
Nombre
d'entitats,
quals 26 s’han reunit també amb regidoria.
col·lectius
i/o
plataformes que han
acompanyat al CJB a les
reunions de regidoria del
seu districte
S’han dut a terme 9 reunions. L’únic districte amb qui no
Nombre de reunions
s’ha dut a terme la reunió és amb Nou Barris.
entre el CJB i les entitats,
col·lectius
i/o
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plataformes territorials
realitzades per tal de
preparar les reunions
amb les regidories de
districte
S’han arribat a 36 acords en total, amb una mitjana d’entre
Nombre d'acords presos
4 o 5 acords per districte.
entre
les
entitats,
col·lectius
i/o
plataformes que han
requerit de seguiment
per part del CJB
Nombre
publicats

d’Informes

S’han publicat 9 informes

S’ha aconseguit tenir impacte en 2 mitjans: a la ràdio local
Impacte en els mitjans de
de Sants-Montjuïc per l’informe del seu districte i un
comunicació en relació
article a la revista Papers de Joventut.
amb la interlocució de
l’associacionisme juvenil
i
les
respectives
regidories de districte
- Informes de l’estat i demandes de l’associacionisme
juvenil de cada districte
- Actes de les reunions amb les regidories de cada districte
Materials obtinguts

- Publicacions de mitjans de comunicació en relació amb
la interlocució de l’associacionisme juvenil i les
respectives regidories de districte

- Correu electrònic
S’han beneficiat les 75 associacions juvenils que han pogut
Nombre i perfil d'entitats
recollir i publicitar l’estat en el qual es troben i quines
/ persones beneficiàries
necessitats i reptes tenen.
Durant el 2021
Dates de realització
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1.3 Seguiment del Pla d'Equipaments Juvenils de Barcelona (PEJB)
Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2021
Aquest 2021 no s’ha fet un seguiment del Pla d’Equipaments Juvenils de Barcelona
(PEJB) de manera específica, tot i que les accions recollides en aquest pla es treballen
en cadascuna de les reunions dins de l’àmbit de Territori tant amb les entitats de cada
districte com amb els referents municipals de joventut. D’aquesta manera, el CJB pot
disposar
Enguany, s'ha revisat l'estat i presència de les entitats juvenils en les diferents
reunions de l'àmbit de Territori, així com en trobades amb el Departament de Joventut
de l'Ajuntament de Barcelona. El format de les reunions ha estat en funció de
situacions concretes i convidant els agents implicats. Així doncs, no hi ha hagut una
trobada específica de revisió i seguiment del PEJB en el seu conjunt.
Indicadors
Aquesta acció es va unificar dins dels informes de l’Estat
Haver
realitzat
un
de l’Associacionisme que es publica per cadascun dels
informe anual sobre el
districtes de la ciutat.
seguiment del pla i altres
plans (informe unitari de
l'estat territorial del
moviment
associatiu
juvenil).
A través de les 9 reunions amb regidories de Districte
S'han
facilitat
les
realitzades, les entitats, acompanyades pel CJB han pogut
reivindicacions respecte
acostar les seves demandes a l’Ajuntament.
el PEJB de les entitats i
plataformes
a
l'Ajuntament.
- Informes de l’Estat de l’Associacionisme Juvenil
Actes
de
reunió
amb
entitats
Materials obtinguts
- Actes de reunions amb regidories
Nombre i perfil d'entitats Beneficia el conjunt d’entitats del CJB i de les persones
/ persones beneficiàries joves de la ciutat.
Tot l’any.
Dates de realització
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1.4 Avaluació i seguiment del Pla d'Adolescència i Joventut 2017-2021
Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2021
Aquest 2021 ha estat l’últim any del PAJ 2017-2021 i, en aquest sentit, ja s’ha començat
a treballar en el marc de la creació d’un nou Pla d’Adolescència i Joventut de cara al
2022 i fins el 2030. En aquest sentit, s’han fet reunions on s’han avaluat diferents punts
recollits al PAJ 2017-2021 amb l’Ajuntament de Barcelona i, a la vegada, s’està
treballant per tal de determinar temes que es mantenen i temes nous a proposar pel
nou PAJ 2022-2030.
Indicadors
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.

El PAJ (2017-2021) ha servit com a marc discursiu a l’hora
de poder ordenar les demandes que tenen les entitats
juvenils, tant a nivell territorial, com també per àmbits. Tot
i així, aquest últim any, s’ha fet especial seguiment de La
Joventut No s’Atura pel context pandèmic.
S’han dut a terme diverses reunions de seguiment del PAJ
en comissió interdepartamental com de seguiment amb la
cap del Departament de Joventut i diferents referents
tècnics. A la vegada, també s’ha assistit a la Comissió
Executiva del PFOJQ.

Actes de reunions.
Materials obtinguts
Nombre i perfil d'entitats Totes les entitats del CJB.
/ persones beneficiàries
Al llarg de tot l’any.
Dates de realització
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1.5 Suport a la gestió associativa
Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2021
Aquest any s’ha seguit enfortint el teixit associatiu del territori a través de la
Plataforma de Gestió Ciutadana on el Consell de la Joventut de Barcelona participa
aportant la visió de les entitats juvenils.
Així doncs, s’ha treballat en els següents eixos:
-

Adjudicació directa
Concurrència pública
Normativa: llei de subvencions, carta municipal, seguretat jurídica a la gestió
cívica
Indicadors per tal de valorar la participació
Demanda de model unificat per poder presentar les justificacions econòmiques
de manera més senzilla
Fons de Contingència

Per una banda, es destaca la reunió de seguiment amb la Plataforma de Gestió
Ciutadana i la Regidoria de Drets de Ciutadania i Participació on es va aprofundir en la
problemàtica de la gestió cívica i la adjudicació directa així com les dificultats que tenim
les entitats a l’hora d’haver de justificar les subvencions.
D’altra banda, també destaca la implicació del CJB en el grup motor del Fons de
Contingència on en seguim formant part com a impulsors el projecte. Aquest 2021 s’ha
estat redefinint part de la feina realitzada l’any anterior i s’ha seguit treballant entorn
a la difusió, buscar entitats que s’impliquin, organització, pla de treball etc. S’han
presentat el reglament i les definicions i es treballa cara a la consistència econòmica,
el rol de l’Ajuntament, les aportacions de les entitats, les tipologies de quotes així com
la definició del pla d’acció per poder posar en marxa el projecte.
Indicadors
S’han realitzat un total de quatre reunions de les quals
Un mínim de 3 reunions
una va ser amb Regidoria
anuals de PGC.
S’han realitzat un total de quatre reunions amb el grup
Un mínim de 2 reunions
del Fons.
anuals
de
Fons
de
Contingències.

Materials obtinguts

De la PGC:
- Manifest de posicionament en defensa de
l’adjudicació directa
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Del Fons de Contingència:
- Presentació del Reglament, reformulació i
definicions
- Definició de l’organització, la Comissió de
Seguiment, Comitè d’Arbitratge i Assemblea
- Esbós del funcionament econòmic i financer
Nombre i perfil d'entitats / Un nombre aproximat de 25 entitats que gestionen
equipaments de forma cívica a la ciutat de Barcelona.
persones beneficiàries
Dates de realització
-

Reunions del fons de contingències: 09/02/2021,
, 27/05/2021, 16/06/2021, 04/11/2021
Reunions de la PGC: 09/02/2021, 24/03/2021
04/11/2021, 01/12/2021
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1.6 Pla de comunicació del CJB
Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2021
Durant el 2021 s’ha implementat el Pla de Comunicació elaborat a finals del 2020.
Aquest s’ha pogut seguir de manera adequada centrant-se en les tres funcions
assenyalades al Pla: CJB com a espai d’incidència política, CJB com a entitat que
s’adreça al públic jove i CJB en relació a les entitats membre.
La plaça de Direcció de Comunicació ha estat vacant durant uns mesos i això ha
generat que hi hagi algunes qüestions que s’hagin treballat amb menor intensitat,
específicament aquelles en relació amb l’actualització del web i de l’estratègia
d’aliances amb mitjans de comunicació.
Indicadors
Elaborar el
Comunicació

Pla

de

S’ha elaborat satisfactòriament durant el 2020.

S’han efectuat les accions establertes al Pla de
Efectuar les accions
Comunicació
segons
el
calendari
establert al Pla
Assolit. Hi ha 293 seguidors més a Twitter així com 121 en
Millora de l'impacte en
el compte d’Instagram
xarxes del CJB
Accions comunicatives a les XXSS
El Pla de Comunicació respon a necessitats internes de
Nombre i perfil d'entitats
l'equip i, per tant, els beneficiaris són els treballadors i
/ persones beneficiàries
voluntaris del CJB i l'equipament i serveis que gestiona.
Gener - desembre 2021
Dates de realització
Materials obtinguts
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1.7 Nou web del CJB
Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2021
Al llarg del 2021 s’ha decidit que serà la cooperativa de comunicació Ardit qui durà a
terme el redisseny del web. Ardit ha dinamitzat una sessió d’anàlisi del web actual amb
l’equip tècnic (sessió que també s’ha replicat amb el Secretariat) per tal de veure
quines pàgines són més necessàries, quines han quedat desactualitzades i quines ja
no responen a la necessitat de les joves. També s’ha analitzat quines pàgines no tenen
consultes ni rellevància.

Després del briefing compartit s’ha treballat en una nova línia gràfica, a partir de
l’elaboració d’un Manual de Marca per al CJB, que marcarà el to estilístic de la web.
Per últim han tingut lloc tres reunions per a conceptualitzar la nova web i ja s’està
treballant en l’actualització dels continguts per tenir-ho tot a punt de cara a
l’Assemblea General Ordinària del 2022.
Indicadors
Informe de mancances i
oportunitats del web
actual.
3 reunions amb
empresa externa
redissenyar el web.

una
per

Un acte de presentació.

S’ha assolit.

S’ha assolit.

Està previst per a l’AGO del 2022.

Manual
de
Marca
- Proposta de conceptualització del web
Entitats juvenils de Barcelona, ja siguin membres
Nombre i perfil d'entitats actualment o vulguin esdevenir-ho, així com qualsevol
/ persones beneficiàries persona jove (14-29 anys) resident a Barcelona que pugui
ser beneficiària de les nostres activitats i projectes.
Gener - desembre 2021
Dates de realització
Materials obtinguts
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1.8 Coordinació de les entitats d'Oci Alternatiu i Cultura Dispersa i el
reconeixement de la seva tipologia en l’àmbit cultural
Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2021
Aquest any, la dinàmica s’ha mantingut en tant que la pandèmia i la covid-19 ha seguit
marcant el dia a dia de l’associacionisme en general i de les entitats d’oci alternatiu en
particular. Tot i així, s’ha seguit apostant durant la primera part del 2021 per mantenir
les activitats previstes en format virtual i, durant la segona part de l’any, un cop la
situació epidemiològica ho ha permès, s’han pogut recuperar les activitats presencials.
Indicadors
S'ha assolit el quòrum mínim en tots els espais de treball.
La realització d’espais de
S'han dut a terme 6 reunions amb les entitats, ja que per
treball amb quòrum de
canvis de places tècniques no s’han pogut coordinar-ne
mínim 3 entitats. Un
altres.
mínim de 9 anualment.
S’ha mantingut la tendència de l’any anterior amb 19
Contacte amb un mínim
entitats contactades, tot i que en major nombre
de 25 entitats al llarg de
indirectament.
l’any natural.
Realització d’una taula de
coordinació
i
enxarxament
de
les
entitats.
Agenda anual d’activitats
d’Oci Alternatiu i Cultura
Dispersa.

No s’ha dut a terme per manca de disponibilitats.

Realitzada internament amb el grup de treball.

Calendari de Google de la taula de coordinació a
universalternatiu@cjb.cat, actes dels espais de treball
Materials obtinguts
d'Univers Alternatiu.
S'ha tractat directament amb 19 entitats, tot i que
Nombre i perfil d'entitats
indirectament s’ha mantingut contacte amb més entitats
/ persones beneficiàries
integrades en plataformes i altres espais col·lectius.
Tot l’any.
Dates de realització
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1.9 Fontana By Night: acte d'oci alternatiu nocturn a la Fontana
Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2021
Aquest 2021 s’han celebrat dues edicions del Fontana By Night, una al mes de febrer
de 2021 i una altra al mes de juliol del 2021. La primera edició, pel context provocat per
la covid-19, es va dur a terme virtualment amb una valoració molt positiva assistents
virtuals (714 persones en total) al llarg de tota una setmana. La segona edició, amb el
relaxament de les mesures, es va dur a terme presencialment tot i que amb restricció
d’aforament: la tornada a la presencialitat va ser molt ben valorada pel grup de treball,
especialment, pel fet de tornar a trobar-se i compartir un espai plegats. L’assistència
va ser de
En ambdues edicions hi van haver diverses activitats al voltant de l’oci alternatiu i la
cultura dispersa: torneig de jocs de taula, partides de rol, taules rodones al voltant de
la representació LGBTI i femenina al manga, torneig de LOL, entre d’altres.
Indicadors
S’ha assolit satisfactòriament
Organitzar mínim una
celebrades durant el 2021.
edició Fontana By Night el
2021.

amb

dues

edicions

A la FBN VII (edició del febrer 2021) hi van participar 714
Aconseguir un públic
persones en línia.
assistent de mínim 100
A la FBN VIII (edició del juliol del 2021) hi van assistir 90
persones a l’acte.
persones.
S’ha assolit satisfactòriament amb 5 entitats
Col·laborar
amb
un
col·laboradores en la primera edició, tot i que en la segona
mínim de 5 entitats.
en van ser 4 les participants finalment.
- Cartelleria
- Crònica i notícia al web
Materials obtinguts
- Vídeos recull de l’edició del febrer del 2021
- Actes de les reunions i valoració posterior.
Nombre i perfil d'entitats S’han beneficiat 714 persones a la Fontana By Night VII i
/ persones beneficiàries 90 persones a la Fontana By Night VIII.
La primera edició es va realitzar del 20 al 25 de febrer de
2021. La segona edició es va celebrar el 10 de juliol de
Dates de realització
2021.
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1.10 Projecte Espai Manga Associa’t
Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2021
Aquest 2021, el CJB ha pogut participar a l’Espai Manga Associa’t dins del Manga
Barcelona que s’organitza cada any a la ciutat i és impulsat des de FICOMIC. Es valora
molt positivament poder-hi hagut participar, ja que és un espai ideal per poder
promoure l’associacionisme dins del món de l’oci alternatiu i la cultura dispersa a la
ciutat. En aquest sentit, també es valora molt positivament l’afluència de persones, ja
que 1718 persones van participar activament de l’espai Manga Associa’t.
Indicadors
Participació amb espai propi
l’edició del Manga Barcelona
2021.

Es valora satisfactòriament.

Es va comptar amb l’assistència de 1718 persones
Aconseguir un públic assistent
al llarg de totes les activitats promogudes per les
mínim de 1000 persones a les
entitats.
diferents activitats proposades.
Hi han participat CEO (Cercle d'Estudis Orientals),
Enxarxament amb un mínim de
Aula Manga (UdG), Fancon, El Dado Dorado,
10 entitats participants del
Associació Lúdico-Cultural Stronghold, ICOA
projecte.
(Institut Català d’Oci Alternatiu i Noves
Tecnologies), Associació Juvenil Cercle Mil·lenari,
és a dir 7 entitats en total.
Aquest indicador no s’ha pogut valorar amb les
Aconseguir que el 50% de les
entitats pel moment.
entitats participants del Manga
Barcelona augmentin la seva
base associativa gràcies al
projecte.
- Proposta de projecte Manga Associa't 2021
- Cartelleria
Materials obtinguts
- Fotografies de les activitats.
Nombre i perfil d'entitats / Tots els assistents al Manga Barcelona.
persones beneficiàries
El Manga Barcelona es va dur a terme del 29
Dates de realització
d’octubre a l’1 de novembre del 2021.
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Per aquest 2020 i 2021, el programa de Territori i participació comunitària ha assumit
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 sinergies.
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2.B. Descripció de les accions
2.1 Descoberta i seguiment de les iniciatives territorials de la ciutat
Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2021
El 2021 s’ha prioritzat treballar la base de dades per eixamplar les entitats territorials
identificades des del CJB. Aquest treball es valora molt positivament, ja que ha
augmentat considerablement el nombre d’entitats detectades a la base de dades. S’ha
fet un treball per definir quines són les associacions juvenils de base comunitària i
categoritzar-les. En conseqüència, es valora molt positivament que amb el nou equip
de Territori s’ha destinat molta feina en donar a conèixer el CJB i el CRAJ a totes
aquestes entitats i s’ha aconseguit augmentar la participació de les entitats als espais
de territori del CJB. D’aquesta manera, s’ha aconseguit identificar l’estat d’un nombre
major d’associacions juvenils de base comunitària per així poder detectar necessitats
compartides i per identificar necessitat d’acompanyaments concrets a entitats de la
mà del CRAJ. De retruc, amb la nova coordinació amb el CRAJ a l’equip de territori
s’han incorporat amb més facilitat als espais de treball del CJB noves iniciatives
territorials.
Indicadors
Nombre d'iniciatives
territorials detectades i
incorporar-les a la base
de dades.

Nombre
d'acompanyaments
realitzats a iniciatives
territorials.
Nombre d'iniciatives
territorials que s'han
reunit amb el CJB.

Materials obtinguts

S’han incorporat a la base de dades 115 associacions
juvenils de base comunitària. Concretament, 8 de Ciutat
Vella, 41 de l’Eixample, 5 de les Corts, 11 de Sarrià-Sant
Gervasi, 5 de Gràcia, 32 d’Horta-Guinardó, 7 de Nou Barris
i 6 de Sant Andreu.
D’aquestes, 11 són de nova creació.
S’ha fet acompanyament després del treball amb el CJB a
5 associacions juvenils de base comunitària de nova
creació.

S’han reunit amb el CJB en els espais de treball de
Territori 37 entitats amb qui abans no s’havia treballat.
D’aquestes, 11 són de nova creació. S’han descobert i
incorporat a través de diferents agents; 5 entitats han
entrat a través del CRAJ (Snts4ever, Joves Gràcia Gitana,
E-Joves Baró de Viver, Maletas Viejas i Vaya Tela Trinitat),
1 a través del Programa Baobab (esplai Perifèrics), 3 a
través d’altres agents del territori (Associació Exmenas,
Oyayi i Joves Units pel Poble Sec) i 2 han contactat
directament al CJB (Associació EINA i AE Avenc).
- Actes de les reunions
- BBDD d'entitats i plataformes territorials juvenils
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S’han beneficiat les 37 associacions juvenils que aquest
2021 s’han afegit als espais de treball de territori del CJB
Nombre i perfil d'entitats
gràcies a l’actualització de la base de dades. D’aquestes,
/ persones beneficiàries
11 associacions són iniciatives territorials la majoria d’1
any de creació i, alguna, de 2.
Tot el 2021.
Dates de realització
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2.2 Seguiment de l'estat de les entitats i plataformes territorials i
acompanyament en els seus processos
Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2021
Primer de tot, cal ressaltar que en relació amb el 2020, el 2021 s’ha treballat amb 37
associacions juvenils més. Arribant així al treball amb 75 associacions juvenils de base
comunitària. Per tant, s’ha assolit l’objectiu de donar a conèixer el CJB i el CRAJ entre
l’associacionisme juvenil.
Per poder fer un seguiment de l’estat de les entitats i plataformes territorials, després
dels espais de treball amb les associacions, s’ha elaborat una fitxa per cada entitat que
recull de forma exhaustiva l’estat i necessitat que té l’entitat o plataforma. Es valora
molt positivament per tal de tenir recollides les seves necessitats i poder-ne fer un
seguiment. A partir de la primera identificació de necessitats, s’inicia un procés
d’acompanyament en la que s’avalua quin suport pot donar el CJB. Durant el 2021, el
CJB ha fet un acompanyament intern a 4 associacions juvenils, ha tingut un rol actiu
per connectar agents en 1 cas on s’identificava que el problema estava en els canals
de comunicació i ha acompanyat a 10 processos d’associacions juvenils en interlocució
amb el seu districte. A més a més, ha fet un acompanyament a aquelles associacions
que van presentar de la mà del CJB un projecte als pressupostos participatius. Es va
fer un acompanyament de totes les propostes que s’havien presentat des del Gup de
Treball de Territori del CJB del 2020. Es valora positivament, ja que es va aconseguir
que una que havia sigut rebutjada per la validació tècnica, passés a ser acceptada.
Des del CJB es valora necessari aquest treball amb les associacions juvenils de base
comunitària per continuar facilitant el seu desenvolupament i, així, garantir la
participació de les joves en el seu territori més pròxim amb una mirada comunitària.
Indicadors
Assolit. S’ha actualitzat la informació de les entitats i
Haver actualitzat les
plataformes territorials de la base de dades en el format
informacions
de
les
de fitxes individuals.
entitats que formen part
de la BBDD.
S’han dut a terme 9 reunions amb entitats i plataformes
Haver realitzat més de 15
territorials, una per cada districte menys en el cas de Nou
reunions entre el CJB i
Barris. D’aquestes reunions, han participat 75
entitats i plataformes
associacions juvenils. Desglossades per districtes, han
territorials juvenils.
participat 7 a Ciutat Vella, 13 a l’Eixample, 9 a SantsMontjuïc, 9 a les Corts, 10 a Sarrià-Sant Gervasi, 6 a Gràcia,
9 a Horta-Guinardó, 5 a Sant Andreu i 7 a Sant Martí.
S’han realitzat reunions de regidoria amb 8 districtes i han
Un mínim de 15 entitats i
participat d’aquestes reunions 26 associacions.
plataformes territorials
Desglossat per districtes, la participació ha estat: Ciutat
juvenils han acompanyat
Vella 1 entitat, Eixample 9 associacions (7 entitats 2
al CJB a la reunió amb la
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regidoria
districte.

del

seu plataformes territorials), Sants-Montjuïc 5 associacions (4
entitats i 1 plataforma), les Corts 1 plataforma que
representa a 8 entitats juvenils, Sarrià-Sant Gervasi 2
associacions (1 entitat juvenil i 1 plataforma territorial),
Gràcia 3 associacions (2 entitats i 1 plataforma), Horta
Guinardó 1 plataforma territorial i Sant Andreu 4 entitats.
S’han realitzat acompanyaments a 15 entitats: AE Wé Zi Za,
Haver realitzat un mínim
AEiG Santes, Avenc, Colla Castellera Esquerdats, Casal
de dos acompanyaments
Popular Lina Òdena, Agrupament Aldaia, AE Itaca, AE Pi de
a entitats i plataformes
les Corts, als esplais Tresmon, Turons i Espurna, al
territorials juvenils.
col·lectiu Snts4ever, a la Plataforma Infantil i Juvenil de les
Corts, a la Plataforma d’Entitats Juvenils de SarriàCassoles i l’Associació Juvenil Maletas Viejas.
No existeix un grup de treball de territori, ja que s'ha
Haver realitzat un mínim
prioritzat treballar en l’àmbit de districte.
de 2 Grups de Treball de
Territori.
-

Fitxes individuals de cada entitat o plataforma
territorial amb qui s’ha treballat
Materials obtinguts
- Correus
- Actes de les reunions de seguiment
S’han beneficiat les 75 associacions juvenils amb les quals
Nombre i perfil d'entitats s’ha treballat. En especial, s’han beneficiat encara més les
/ persones beneficiàries 15 associacions amb què també s’ha fet un
acompanyament.
Tot el 2021
Dates de realització
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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
Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2021
L’objectiu principal d’aquesta línia era generar un espai amb districte per abordar les
necessitats de l’associacionisme juvenil de base comunitària. Es valora com a assolit
i necessari continuar promovent l’associacionisme que aposta per la participació
horitzontal i comunitària. De totes maneres, s’observa que participen moltes més
associacions en la trobada del CJB que no a la reunió de Regidoria. S’han dut a terme
reunions amb les regidories de 8 districtes, els únics districtes que no s’han fet són
Nou Barris i Sant Martí. En el cas de Nou Barris no s’ha realitzat perquè és l’únic
districte amb el qual des del CJB no s’ha pogut realitzar el recull de les necessitats.
En el cas de Sant Martí, en canvi, sí que s’han recollit i traslladat les necessitats a
Regidoria, però ha estat des de la Regidoria de Sant Martí que no s’ha facilitat aquest
espai.
D’aquestes reunions, l’objectiu també és fer seguiment dels acords presos. Fer un
seguiment de tots els acords generats és complicat pel volum de feina que genera,
però s’ha fet seguiment de determinats acords de 5 districtes (Sarrià-Sant Gervasi,
Eixample, Sants-Montjuïc, Sant Andreu i les Corts).
Per últim, les necessitats de les associacions s’emmarquen amb els plans municipals
i mesures de govern que afecten les associacions juvenils. De totes maneres,
s’identifica la necessitat de tenir més eines i recursos per poder fer seguiment i
avaluació d’aquests plans. Per altra banda, el 2021 s’aposta per realitzar un informe
per districte per recollir les necessitats i reptes de l’associacionisme juvenil en l’àmbit
de districte i fitxes individuals de cada associació juvenil per recollir les seves
necessitats concretes. Aquests informes també han facilitat visibilitzar l’estat de
l’associacionisme juvenil de cada districte, ja que són informes que s’han publicat a la
web del CJB.
Indicadors
Haver
realitzat
un
informe anual sobre el
seguiment del pla i altres
plans (informe unitari de
l'estat territorial del

No s’ha assolit. Les demandes de les associacions
s’emmarquen amb els plans de l’Ajuntament, però no s’ha
dut a terme un informe de seguiment dels plans. Es va
valorar més necessari fer informes de l’estat de
l’associacionisme juvenil de Barcelona de cada districte.
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moviment
juvenil).

associatiu

Assolit. S’han facilitat les reivindicacions a tots els
districtes a través dels informes menys a Nou Barris, ja
que no s’ha fet la trobada amb les entitats. També, s’han
facilitat les reivindicacions a través de reunions entre les
associacions, CJB i Regidoria en tots els districtes menys
Nou Barris (explicitat anteriorment) i Sant Martí, ja que
aquest districte no ha prioritzat dur a terme aquesta
reunió.
- Actes de les reunions amb les regidories de cada
districte
- Informes de l’estat de l’associacionisme juvenil de
Materials obtinguts
districte
- Correu electrònic
- Difusió xarxes socials
S’han beneficiat 75 associacions juvenils de la ciutat de
Barcelona. Desglossades per districtes, s’han beneficiat 6
Nombre i perfil d'entitats
associacions a Gràcia, 9 a Horta-Guinardó, 9 a les Corts, 5
/ persones beneficiàries
a Sant Andreu, 7 a Sant Martí, 7 a Ciutat Vella, 9 a SantsMontjuïc, 13 a Eixample i 10 a Sarrià-Sant Gervasi.
Tot el 2021
Dates de realització
S'han
facilitat
les
reivindicacions respecte
el PEJB de les entitats i
plataformes
a
l'Ajuntament.
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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
Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2021
El 2021 s’han dissenyat i realitzat uns informes per recollir l’estat de l’associacionisme
juvenil de base comunitària de cada districte. En relació amb aquesta línia, per poder
recollir la informació de l’associacionisme s’han identificat 12 d’indicadors per poder
sistematitzar més fàcilment la informació. Aquests indicadors s’han pensat en relació
amb les necessitats més compartides de l’associacionisme juvenil recollides el 2020 i
les necessitats que des del CJB s’han identificat que cal abordar per tal que
l’associacionisme juvenil de base comunitària es pugui desenvolupar. S’agrupen en
tres blocs: espais dignes, espai públic i comunitat. Així, poder recollir la mateixa
informació en tots els districtes per poder fer un seguiment al llarg dels anys i poderla comparar entre districtes. Aquests indicadors es troben en l’informe genèric del
districte. A part, s’ha dissenyat una fitxa per cada associació juvenil amb qui s’ha
treballat per poder recollir de forma més exhaustiva les seves necessitats.
Es valora molt positivament el recull dels informes i les fitxes, ja que permet tenir la
informació més organitzada.
Indicadors
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.

Assolit. La informació de les reunions pre-regidoria es
recullen a les fitxes de cada entitat i a l’informe genèric.
La informació de cada regidoria es recull a les actes que
es realitzen a la reunió.

S’han contemplat 251 associacions juvenils. Desglossades
per districtes; 16 a Ciutat Vella, 49 a l’Eixample, 26 a SantsMontjuïc, 14 a les Corts, 28 a Sarrià-Sant Gervasi, 30 a
Gràcia, 36 a Horta-Guinardó, 14 a Nou Barris, 21 a Sant
Martí i 17 a Sant Martí.
Assolit. Les informacions de les associacions s’actualitzen
a la fitxa i aquelles amb les que es fa un seguiment més
concret s’actualitza en documentació interna.

Materials obtinguts

-

Actes de les reunions amb les regidories de cada
districte
Informes de l’estat de l’associacionisme juvenil de
districte
Fitxa de cada entitat juvenil amb la qual s’ha
treballat
Correu electrònic
Base de dades per districte
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-

Actes de les reunions de seguiment amb
determinades entitats que s’ha treballat
S’han beneficiat 75 associacions juvenils de la ciutat de
Barcelona. Desglossades per districtes, s’han beneficiat 6
Nombre i perfil d'entitats
associacions a Gràcia, 9 a Horta-Guinardó, 9 a les Corts, 5
/ persones beneficiàries
a Sant Andreu, 7 a Sant Martí, 7 a Ciutat Vella, 9 a SantsMontjuïc, 13 a Eixample i 10 a Sarrià-Sant Gervasi.
Tot el 2021
Dates de realització
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2.5 Associa't a la Festa
Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2021
Enguany, el format de l’Associa’t a la Festa ha canviat radicalment donada la situació
produïda per la pandèmia. D’aquesta manera, s’ha celebrat un Associa’t a la Festa en
un format més petit i descentralitzat, amb activitats d’entitats repartides en diferents
espais de la ciutat. El Consell de la Joventut de Barcelona ha participat activament en
l’Associa’t a la Festa facilitant l’ús de l’Espai Jove la Fontana, equipament que gestiona,
en col·laboració amb Torre Jussana. D’aquesta manera, com cada any s’ha difós entre
les entitats juvenils la possibilitat de participar del projecte: aquest ha estat el cas de
Sàhara Dempeus i Boca Ràdio.
Indicadors
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.

Hi han participat dues entitats membre però també s’ha
obert el projecte a l’Espai Jove la Fontana, equipament
gestionat pel CJB.

No s’ha dut a terme, s’ha participat a les reunions de
construcció i avaluació del projecte.

Assolit satisfactòriament.

Actes de reunions (en el marc de l’Associa’t i també amb
Torre Jussana), cartelleria, material de difusió, etc.
Nombre i perfil d'entitats En total, s’han beneficia’t de l’Associa’t a la Festa 2.300
/ persones beneficiàries persones i més de 50 entitats hi han participat.
24 al 26 de setembre de 2021.
Dates de realització
Materials obtinguts
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2.6 Premis BarnaJove
Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2021
Aquest 2021, els Premis Barna Jove han patit una davallada important pel que fa a la
participació. Des del CJB, aquesta baixada participativa es considera que es pot deure
a dos factors diferents: per una banda, l’impacte que ha tingut la covid-19 sobre les
entitats juvenils, i per altra, el fet que conicidissin aquests premis amb els Premis de
l’Associacionisme del Consell Nacional de Joventut de Catalunya. Pel que fa al primer
fet, gràcies a la tasca de detecció i diagnòstic que fa el CRAJ, sabem que
l’associacionisme juvenil està patint un moment complicat, amb dificultats importants
per seguir amb la seva tasca ordinària. Pel que fa al segon factor, des del CJB es
planteja la possibilitat de poder avançar la difusió dels Barna Jove i establir una millor
coordinació amb el CNJC. Malgrat això, es destaca positivament l’impacte que té el
projecte sobre les entitats que s’hi presenten i la necessitat de seguir impulsant i
acompanyant iniciatives associatives de nova creació. Un altre aspecte positiu que es
manté és entregar els premis i presentar-los en el marc de la Lali Jove (que se celebra
cada any durant el mes de febrer) i que permet amplificar la difusió que fem dels
projectes.
Indicadors
La mitjana obtinguda ha estat de 3,75, tot i que no arriba al
Una mitjana de puntuació
4/5 és un resultat molt millor que l’obtingut al 2020 (2,98).
de 4/5 pel que fa a la
qualitat dels projectes
presentats (valoracions
dels jurat)
S’han presentat 5 projectes, un dels quals s’ha descartat
Un mínim de 15 projectes
perquè no s’adequava a les bases.
presentats.
Un mínim de 5 entitats
que
han
presentat
projecte que no tenien
relació prèvia amb el
CJB.

No s’ha assolit.

Aquest
indicador
va
quedar
resolt
assolit
Un mínim d'una reunió
satisfactòriament en el marc de les accions del 2020.
amb el Departament
d'Acció Comunitària per
renovar les bases i
disseny dels premis.
Materials obtinguts

Recull dels formularis, valoracions del jurat, comunicació
i difusió.
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Nombre i perfil d'entitats Es beneficien 4 entitats i tots els seus membres.
/ persones beneficiàries
Desembre del 2021.
Dates de realització
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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
Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2021
Aquest any s’ha seguit enfortint el teixit associatiu del territori a través de la
Plataforma de Gestió Ciutadana on el Consell de la Joventut de Barcelona participa
aportant la visió de les entitats juvenils.
Així doncs, s’ha treballat en els següents eixos:
-

Adjudicació directa
Concurrència pública
Normativa: llei de subvencions, carta municipal, seguretat jurídica a la gestió
cívica
Indicadors per tal de valorar la participació
Demanda de model unificat per poder presentar les justificacions econòmiques
de manera més senzilla
Fons de Contingència

Per una banda destaquem la reunió de seguiment amb la Plataforma de Gestió
Ciutadana i la Regidoria de Drets de Ciutadania i Participació on s’aprofundeix en la
problemàtica de la gestió cívica i la adjudicació directa així com les dificultats que tenim
les entitats a l’hora d’haver de justificar les subvencions.
D’altra banda també destaquem la implicació del CJB amb el grup motor del Fons de
Contingència on en seguim formant part impulsant el projecte. Aquest 2021 s’ha estat
redefinint part de la feina realitzada l’any anterior i s’ha seguit treballant entorn a la
difusió, buscar entitats que s’impliquin, organització, pla de treball etc. S’han presentat
el reglament i les definicions i es treballa cara a la consistència econòmica, el rol de
l’Ajuntament, les aportacions de les entitats, les tipologies de quotes així com la
definició del pla d’acció per poder posar en marxa el projecte.
Indicadors
S’han realitzat un total de quatre reunions de les quals una
Un mínim de 3 reunions
va ser amb Regidoria
anuals de PGC
S’han realitzat un total de quatre reunions amb el grup del
Un mínim de 2 reunions
Fons.
anuals de Fons de
Contingències
Materials obtinguts

De la PGC:
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-

Manifest de posicionament
l’adjudicació directa

en

defensa

de

Del Fons de Contingència:
-

Presentació del Reglament, reformulació i
definicions
Definició de l’organització, la Comissió de
Seguiment, Comitè d’Arbitratge i Assemblea
Esbós del funcionament econòmic i financer

Nombre i perfil d'entitats Un nombre aproximat de 25 entitats que gestionen
/ persones beneficiàries equipaments de forma cívica a la ciutat de Barcelona.
Dates de realització
-

Reunions del fons de contingències: 09/02/2021, ,
27/05/2021, 16/06/2021, 04/11/2021
Reunions de la PGC: 09/02/2021, 24/03/2021
04/11/2021, 01/12/2021
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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
Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2021
Durant el 2021 s’ha augmentat la relació entre el CJB i tècnics de joventut, ja que s’ha
fet contacte amb cada tècnic després de les trobades entre CJB i l’associacionisme
juvenil de cada districte que el 2020 no es feia. També s’ha fet un seguiment més
coordinat i s’ha aconseguit una comunicació més fluida amb els tècnics de joventut
després de les reunions amb regidories de districte per abordar els acords presos. El
que no s’ha assolit tant és augmentar la relació amb els consellers de joventut.
Gràcies als informes de l’estat de l’associacionisme juvenil de base comunitària de
cada districte, s’han constatat una sèrie de necessitats a abordar en relació amb
l’administració. En primer lloc, s’identifica quan el problema està en la comunicació i
que, per tant, només cal establir aquests canals, tant d’amb qui comunicar-se com en
quins espais. En segon lloc, com que l’associacionisme juvenil necessita recursos i
espai públic en tant que té una vocació pública, entra en contacte amb l’administració
i, aquí, s’identifiquen problemes quan no s’arriben a consensos sobre com abordar les
diferents necessitats. Per últim, s’identifica el repte dels espais de participació que es
promouen des de districte, ja que algunes associacions juvenils que no hi participen
és perquè; o no tenen temps material per participar-hi, o perquè no identifiquen els
espais de districte com a espais de treball per poder abordar les seves necessitats. Per
això, es valora molt necessari continuar treballant en aquesta línia, ja que la relació
amb l’administració és molt probable en tant que reguladora de l’espai públic.
Indicadors
No assolit. EL 2021 s’ha treballat de forma bilateral entre
Nombre de reunions
CJB i tècnica de joventut de cada districte. Queda pendent
conjuntes amb tècniques
iniciar espais de trobada amb tots els tècnics de joventut
de joventut de tots els
per avaluar el treball realitzat el 2021.
districtes.
S’ha establert una primera coordinació amb tots els
Nombre de coordinacions
tècnics de joventut de cada districte menys en el cas de
amb
responsables
Nou Barris perquè no s’ha dut a terme la trobada amb
polítics i tècnics de
l’associacionisme juvenil. Per tant, 9 coordinacions.
joventut de cada districte.
També s’ha iniciat un treball després de les reunions amb
les regidories amb alguns dels districtes. Per tant, s’ha
donat una coordinació més constant en el temps amb
Sants-Montjuïc, Sarrià-Sant Gervasi, Eixample i Sant
Andreu.
En tots els casos treballats s’ha aconseguit un contacte
Nombre
d'entitats
o
entre tècnics i entitats, però no s’ha pogut recollir si la
plataformes juvenils que
relació ha millorat.
han millorat la relació
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amb els polítics i tècnics
de joventut del seu
districte.
- Actes de les reunions
- Correus
Totes les associacions que han participat de les reunions
Nombre i perfil d'entitats amb regidoria (26) es valora que s’han beneficiat en tant
/ persones beneficiàries que han tingut un espai amb l’administració que si no, no
tindrien.
Tot el 2021
Dates de realització
Materials obtinguts
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2.9 Enfortiment de la relació entre l'associacionisme juvenil i les
assemblees veïnals: Treball coordinat amb la FAVB
Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2021
Aquesta línia no s’ha pogut treballar tal com estava inicialment planificada. Tot i haver
fet un primer contacte amb la FAVB per començar a plantejar com fer aquest treball
no s’ha tirat endavant pel context de la covid-19. Es va valorar que el 2021
l’associacionisme juvenil tenia un gran greuge derivat de la pandèmia, ja que el
confinament ha provocat una forta desvinculació interpersonal de les joves i, des del
CJB s’han centrat els esforços per acompanyar amb les necessitats més immediates
en relació amb el retorn a poder-se associar.
Sí que durant el 2021 s’han identificat alguns problemes amb veïnat que qüestionava
l’associacionisme educatiu (esplais i agrupaments) quan aquest es podia desenvolupar
per normativa. Fet que va fer detectar al CJB la falta de reconeixement de
l’associacionisme juvenil com a activitats essencials.
Indicadors
Nombre de reunions amb
l'associacionisme juvenil
referents a la seva relació
amb les assemblees
veïnals

A les trobades amb les associacions juvenils per districte
s’ha donat espai per parlar de la relació amb el veïnat, però
no han sorgit necessitats globals. Només algunes
incidències amb alguns veïns que qüestionaven poder dur
a terme activitats de lleure.

No s’han dut a teme reunions amb la FAVB, ja que amb la
Nombre de reunions amb
pandèmia no és una línia que ha continuat.
la FAVB
Nombre de compromisos
acomplerts en relació
amb el reconeixement
entre l'associacionisme
juvenil i les assemblees
veïnals

No s’ha assolit perquè no s’ha tirat endavant aquesta línia.

Informes de l’estat de l’associacionisme juvenil de cada
districte
Nombre i perfil d'entitats No s’han beneficiat entitats d’aquesta línia per les
/ persones beneficiàries qüestions esmentades anteriorment.
Durant el 2021
Dates de realització
Materials obtinguts
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2.10 Promoure un model d'organització de l'associacionisme juvenil de
perspectiva comunitària a la ciutat de Barcelona
Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2021
Durant el 2021 s’ha treballat per acompanyar a les formes d’organització de
l’associacionisme juvenil que intenten aconseguir el grau de gestió més integral. S’ha
acompanyat a les entitats que busquen l’autogestió d’un espai o una tipologia de gestió
comunitària. S’han fet acompanyaments concrets i s’ha identificat la necessitat com a
CJB d’abordar-ho des d’una esfera més global.
Amb els informes de territori s’ha visibilitzat la necessitat d’espais físics de
l’associacionisme juvenil de base comunitària i l’aposta de gran part d’aquests de
participar en la gestió de l’espai on desenvolupen la seva activitat. També s’ha
visibilitzat aquest discurs a través de les demandes del CJB dels informes de territori
en les demandes de ciutat on s’explicita la necessitat de reconeixement i suport a
iniciatives i projectes juvenils autogestionats.
Indicadors
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

Es recull en els 9 informes elaborats sobre l’estat de
l’associacionisme juvenil de base comunitària. Un informe
per cada districte menys Nou Barris.

Les reunions realitzades amb Departament de Joventut
han estat per abordar la necessitat d’espais físics pel
lleure.

38 associacions amb les quals s’ha treballat des de
territori del CJB tenen problemes entorn l’espai físic.

20 publicacions

20 publicacions
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entorn el model
faciliti
l'associacionisme
educatiu

que
a

-

Informes de l’estat de l’associacionisme juvenil de
cada districte
Materials obtinguts
- Publicacions a xarxes en relació amb la
problemàtica
L’objectiu és que la millora del reconeixement i suport a
l’associacionisme juvenil que aposta per un grau de gestió
Nombre i perfil d'entitats més elevat surtin beneficiades. Igual les que tenen
/ persones beneficiàries problemes amb la necessitat d’espais. De les 38
associacions acompanyades, s’han resolt 2 entitats. De la
resta, algunes estan en procés i d’altres no està resolt.
Tot el 2021.
Dates de realització
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2.11 Acompanyament a una entitat - Projecte Pilot de Masoveria
Urbana
Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2021
Aquesta línia no s’ha acabat desenvolupant perquè és difícil aconseguir un projecte de
Masoveria Urbana. En el cas del CP La Tecla ja no es va continuar per falta d’espais i
perquè després de la pandèmia el col·lectiu estava ressentit i no podia destinar-hi els
esforços necessaris. Es va plantejar amb la Plataforma d’Entitats Juvenils de Cassoles
fer la proposta per la Casa Manacor, de propietat municipal, però tampoc s’ha pogut
tirar endavant. Inicialment, es projectava una línia viable entenent que el CJB tindria
un rol de suport, no obstant, s’ha valorat que és més complicat perquè és un projecte
que no té antecedents entre l’associacionisme juvenil i comporta la implicació de molts
agents i un seguiment força exhaustiu del CJB que actualment no pot assumir.
Indicadors
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

No s’ha realitzat.

No s’ha realitzat.

En aquest cas, es va provar la possibilitat de rehabilitar la
Casa Manacor de la mà de la PEJ (Plataforma d’Entitats
Juvenils de Sarrià-Cassoles) però no es va tirar endavant
des de districte. Es va proposar a la reunió de regidoria de
Sarrià-Sant Gervasi i es va treballar en la proposta de
pressupostos participatius del 2020 (que van sortir el
2021).
Es va fer contacte amb Celobert. Com no tenien
Haver iniciat el disseny de
experiències de Masoveria Urbana van facilitar altres
la reforma amb la
contactes que havien fet Masoveria Urbana en habitatge
col·laboració de Celobert
per si podia ser d’ajuda.
No s’ha realitzat.
Haver mapejat i contactat
als agents del territori
Haver seleccionat els
diferents
locals
potencials
per
a
desenvolupar el projecte i
haver contactat amb la
propietat pertinent.
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que poden implicar-se en
el projecte
Grau de satisfacció del
projecte

No s’ha realitzat.

No s’ha realitzat.
Materials obtinguts
Nombre i perfil d'entitats No s’ha realitzat.
/ persones beneficiàries
Durant el 2021
Dates de realització
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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
Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2021
Durant el 2021, el CJB ha continuat fent seguiment de les polítiques municipals
d’habitatge. Entre altres vies, sent present en diferents espais participatius de la ciutat,
en els quals vehicular demandes vinculades a les necessitats de les joves
(especialment afectades pel context de la covid-19, però ja de per si amb grans
dificultats davant d’un panorama estructural de manca de mecanismes, recursos i
projecció per tal de poder emancipar-se de forma efectiva).
Aquells espais en què el CJB ha fet un seguiment més de prop en matèria d’habitatge
són: el Consell de Ciutat, el Consell d’Habitatge Social de Barcelona i la Taula
d’Habitatge Cooperatiu.
Indicadors
Haver
assistit a 2 El CJB ha estat convocat a una trobada de la Taula
trobades de la Taula d’Habitatge Cooperatiu (21 de desembre), que finalment
d’Habitatge Cooperatiu.
ha estat desconvocada i ajornada al 2022, a causa de la
sisena onada de la covid-19.
El CJB ha estat present a la sessió plenària del Consell de
Haver assistit al plenari i
l’Habitatge Social de Barcelona, celebrada el 27 de gener.
a la comissió permanent
Quan, per causes de força major, no ha pogut ser present
del CHSB.
al conjunt de reunions convocades, ha fet un seguiment
actiu de les actes i del conjunt d’informacions. També ha
estat present en diverses ocasions a la Comissió
Permanent del Consell de Ciutat.
Actes de les reunions.
Materials obtinguts
Nombre i perfil d'entitats No hi ha beneficiàries directes.
/ persones beneficiàries
Tot l’any.
Dates de realització
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3.2 Campanya pel dret a l'habitatge digne
Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2021
Amb l’objectiu de dotar de major informació les joves llogateres de Barcelona i oferir
recursos per al seu assessorament i defensa, el CJB ha treballat en coordinació amb
el Sindicat de Llogateres i amb l’Assessoria d’Habitatge compartit del Departament de
Joventut de l’Àrea de Drets Socials de l’Ajuntament de Barcelona. S’ha treballat en el
disseny d’unes càpsules informatives sobre la llei de regulació del preu del lloguer i
sobre les demandes de les joves llogateres de la ciutat. No obstant, a causa de la
presentació, durant la tardor, de l’avantprojecte de Llei pel Dret a l’Habitatge per part
del Govern de l’Estat (que condiciona, per tant, la informació d’utilitat definitiva) s’ha
optat per ajornar la publicació de les càpsules fins al 2022, any en què es podrà difondre
la informació completa i actualitzada, essent així d’utilitat.
Indicadors
Assolit. S’han realitzat 3 reunions amb el Sindicat de
Mínim de 2 reunions amb
Llogateres per tal de dissenyar el contingut i 2 amb
entitats d'habitatge per
l’Assessoria d’Habitatge compartit del Departament de
tractar els continguts de
Joventut de l’Àrea de Drets Socials de l’Ajuntament de
la campanya.
Barcelona.
Ajornat al 2022.
Les
càpsules
audiovisuals han tingut
500 visites.
S’ha fet una noticia a la
web
d’inici
de
la
campanya.

Ajornat al 2022.

Actes de les reunions.
Materials obtinguts
Nombre i perfil d'entitats Hi haurà beneficiàries directes durant el 2022.
/ persones beneficiàries
Tot l’any.
Dates de realització
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3.3 Reconeixement d'aprenentatges associatius
Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2021
El CJB ha participat en el grup de treball conjunt amb la Fundació Ferrer i Guàrdia, el
CNJC i la Direcció General de Joventut, entre els mesos d’abril i maig, en què finalment
ha estat tancat (les matèries abordades han estat fonamentalment el reconeixement i
certificació de les habilitats associatives, i les eines acreditatives en qüestió).
A partir d’aquí, la tasca s’ha centrat exclusivament en l’elaboració de l’eina acreditativa
“Posa’t en valor”, per mitjà del treball col·laboratiu amb la Fundació Ferrer i Guàrdia.
Havent treballat la informació i la concepció de fons, s’ha encarregat l’elaboració de
l’aplicatiu a l’estudi de disseny interactiu ‘Relabtive’. Aquest ha començat a treballar
en el disseny d’un web interactiu, que serà finalitzat durant el 2022. Simultàniament,
s’ha identificat a ‘Barcelona Activa’ com a agent prioritari amb qui treballar de cara a
poder fer un bon desplegament de l’eina un cop acabada. El treball amb aquest agent
ha portat a noves gestions, encara en curs i a seguir duent a terme durant el 2022, per
tal d’obtenir l’homologació de l’eina per mitjà d’una avaluació psicomètrica.
Indicadors
Assolit. S’ha finalitzat el grup de treball amb la realització,
3 reunions del grup de
durant el 2021, de 3 sessions del GT.
treball amb la DGJ, FFG i
CNJC.
Assolit. S’han realitzat constants reunions de seguiment i
3 reunions de treball amb
preparatòries.
FFG i CNJC
1 sessió de presentació
Materials obtinguts

Tal com queda especificat, la presentació ha quedat
ajornada.
Actes de les reunions

Nombre i perfil d'entitats Entitats del CNJC i del CJB.
/ persones beneficiàries
Tot l’any.
Dates de realització
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3.4 Promoció dels drets i deures laborals
Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2021
L’estrena del nou web del CJB ha estat ajornada fins al 2022. En aquest sentit, el CJB
ha estat treballant en el conjunt de continguts del nou portal, d’entre els quals l’apartat
previst de preguntes freqüents sobre ocupació juvenil. La feina feta ha permès seguir
identificant tots aquells agents externs al CJB que generen informació de qualitat al
respecte, per tal de poder vincular els enllaços pertinents a l’apartat en qüestió.
Pel que fa a la feina entorn el marc de directrius sobre precarietat i ofertes de feina
(publicades al PIJ Gràcia i CRAJ), el CJB ha treballat en xarxa per definir el semàfor de
la precarietat laboral (una escala de valors, de menys a més precària, amb tres opcions
segons un seguit de criteris definits: verd, taronja i vermell). S’han dut a terme diverses
reunions en què s’ha treballat en la definició dels criteris i s’ha decidit prioritzar un
treball curós i detallat que pogués entrar a fons en tots els debats sorgits (el treball
coordinat entre el CJB, el CRAJ i el PIJ Gràcia ha evidenciat la diversitat de casuístiques
vitals de les joves i el fet que estandardització de criteris d’aquest tipus requereix
contemplar multitud de variables).
Així doncs, el CJB ha treballat durant aquest any per tal d’avançar cap a uns semàfors
el màxim d’acurats possibles i per tal que el dia a dia a nivell operatiu (penjar i
classificar les ofertes als respectius portals) sigui de fàcil aplicació.
Indicadors
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.
Materials obtinguts

Assolit.

Ajornat, pels motius ja esmentats.

El nou web del CJB finalment es farà públic durant el 2022.

Al marge de les indicacions apuntades més amunt, la feina
duta a terme ha portat a la consideració de fer una
implantació del 100% a partir de l’estrena del semàfor. El
contrari generaria confusió i un tracte desigual envers els
diferents agents que ofereixen places vacants.
Actes de les reunions; primer document marc sobre
ofertes laborals i precarietat.
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Nombre i perfil d'entitats De moment, no hi ha beneficiàries directes.
/ persones beneficiàries
Tot l’any.
Dates de realització
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3.5 Precarietat en el sector del lleure
Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2021
El CJB ha constituït el GT sobre precarietat en el sector del lleure duent a terme un
total de quatre sessions entre l’estiu i l’hivern amb membres de les entitats de l’àmbit
d’emancipació. Tal com estava previst, la tasca realitzada ha estat de treball intern per
tal de planificar els passos de futur: durant el 2022 la iniciativa farà un pas endavant
amb una projecció externa que pretén sensibilitzar entorn la precarietat en un sector
eminentment jove (moltes joves hi duen a terme les seves primeres experiències
laborals), així com desenvolupar accions de denúncia.
En aquest sentit, el treball durant el 2021 ha servit per definir els sectors a considerar
(l’òptica és laboral; per ara en queda fora el lleure voluntari), l’objectiu apuntat, la
recollida i tractament de dades/casos per mitjà d’eines com un qüestionari, el
calendari de les accions, o la campanya pública de denúncia, entre d’altres.
Indicadors
Assolit. Realitzades entre el 13 de juliol i el 15 de
S’han realitzat un mínim
desembre.
de 4 trobades del grup de
treball
Assolit. El pla de treball contempla una calendarització
S’ha realitzat un pla de
amb accions durant tot l’any 2022.
treball conjunt amb el
grup de treball
Actes de les reunions i acords assolits.
Entitats de l’àmbit d’emancipació del CJB. La planificació
Nombre i perfil d'entitats
contempla que les beneficiàries acabin sent les
/ persones beneficiàries
treballadores joves del sector del lleure.
13 juliol - 15 desembre
Dates de realització
Materials obtinguts
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3.6 Pla de Foment de l’Ocupació Juvenil de Qualitat
Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2021
Des del CJB s’ha continuat fent seguiment de la implantació del Pla de Foment de
l’Ocupació Juvenil de Qualitat. Entre altres, per mitjà de la Comissió Executiva del Pla
per al Foment de l’Ocupació Juvenil de Qualitat. També s’ha estat present en roda de
premsa en relació amb la matèria.
Indicadors
Mínim tres reunions
anuals de seguiment.
El CJB ha estat present a totes aquelles reunions
Mínim assistència a dues
relacionades amb aquesta matèria a les quals se l’ha
reunions del PFOJQ.
convocat. Més concretament, a la Comissió Executiva del
Pla per al Foment de l’Ocupació Juvenil de Qualitat, del 9
de març.
Assolit.
Reunió d'avaluació amb
les entitats sindicals del
seguiment del PFOJQ.
Actes de les reunions.
Materials obtinguts
Nombre i perfil d'entitats Persones joves de la ciutat.
/ persones beneficiàries
Tot l’any.
Dates de realització
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3.7 Saló de l’ocupació juvenil
Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2021
El CJB, juntament amb les entitats de l’àmbit d’emancipació, ha participat de la
preparació de l'espai ‘Defensa’ i ha aportat un conjunt de guies que han estat a
disposició. A l'espai ‘Comparteix’ s'ha organitzat una taula rodona, en el marc de l’eix
temàtic ‘Metodologies innovadores’, en què juntament amb la Fundació Ferrer i
Guàrdia s’ha exposat l’eina ‘Posa’t en valor’, treballada conjuntament.
Indicadors
Degut al format del Saló d’enguany, les entitats
La participació de les
principalment han estat presents en els respectius punts
entitats sindicals del CJB
informatius.
participin
a
l'espai
Defensa els teus drets
laborals fent xerrades
sobre drets i deures
laborals.
El CJB ha estat present, un any més, a l’Espai Comparteix,
Participar
a
l'espai
per mitjà d’una activitat en què s’ha exposat l’eina ‘Posa’t
Coneix com a CJB.
en valor’.
Assolit.
Sessió d'avaluació del
saló amb el GT
En base amb les dades oficials del Saló, concretament de
Nombre i perfil d'entitats
l’Espai Defensa, un total de 518 persones hi han estat
/ persones beneficiàries
ateses durant el global del Saló.
9-11 novembre.
Dates de realització
Materials obtinguts
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3.8 Renda Bàsica Universal
Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2021
El CJB analitza el millor context per tal de desenvolupar qualsevol de les accions que
es proposa. En aquest cas, en tant que la Renda Bàsica Universal és una de les
qüestions que més s’han repetit i reclamat durant l’Àgora de 100 del Youth Act! (procés
participatiu de l’àmbit de Justícia Global de la mateixa entitat), el CJB ha considerat
adient vincular ambdós projectes per tal d’impulsar-los amb més força (en aquest
sentit, el cicle sobre RBU s’ha valgut d’un paraigua, el Youth Act!, que ha aglutinat més
de 600 persones durant tot l’any).
D’aquesta manera, el CJB ha impulsat un conjunt de dues sessions o una sessió doble
sobre RBU i joventut dins del marc de 15 activitats del I Fòrum Internacional Youth Act!,
dut a terme entre el 22 i el 27 de novembre. En aquest sentit, el divendres 26/11 al
Campus de Ciutadella de la UPF s’ha realitzat l’activitat més llarga del Fòrum, en què
en primera instància un conjunt de ponents (Laure Vega, Seminari Taifa; Carolina
Pérez, Ecologistas en Acción; Bru Laín, Xarxa RBU Catalunya; Marta Curull, Espai 08
UPF, i Helena Martín, El Crític) han debatut duent a terme un debat més teòric, per
després passar a un espai de treball i debat conjunt amb el global d’assistents. Tal com
estava previst, ocupació, habitatge i consum han estat les matèries principals
tractades i han estat assignades a diferents ponents per al seu abordatge prioritari.
També s’ha comptat amb la participació de la Gerència i la Vicepresidència del Consejo
de la Juventud de España, que han explicat la seva feina entorn l’Ingrés Mínim Vital. La
darrera part de treball grupal ha donat com a resultat un seguit de consideracions
consensuades entorn la vinculació entre joventut i RBU.
Indicadors
S’ha creat un document Assolit: s’han recollit un conjunt de consideracions
de conclusions del cicle.
consensuades per part de les participants.
S’ha establert vincle com Assolit: Seminari Taifa, Ecologistas en Acción, Xarxa RBU
a mínim amb dues Catalunya, Espai 08 UPF, El Crític, Consejo de la Juventud
entitats noves.
de España.
Gravació i consideracions finals consensuades en el marc
de la sessió.
Nombre i perfil d'entitats 25 joves de diferents col·lectius, i diverses d’universitàries,
/ persones beneficiàries han assistit a la sessió del 26/11.
26 de novembre.
Dates de realització
Materials obtinguts
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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.
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●

Desenvolupar una estratègia coherent on el coneixement de la realitat dels
territoris, la sensibilització i la incidència estiguin estretament connectats.

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.
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4.B. Descripció de les accions
4.1 Capgirem el món, revoluciona’t per la justícia global
Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2021
En el marc d’aquest projecte s’han dut a terme diferents accions repartides al llarg de
l’any. En primer lloc, al maig, s’ha fet una retransmissió en directe de 4 converses a
través del canal de twitch.tv/capgirem, que posteriorment han estat penjades a
Youtube, com també difoses via xarxes socials i que poden trobar-se al web del projecte
(justiciaglobal.cat/capgirem/). Les converses són les següents:
05/05 - 19h. - Block a l’espoli: el cas del Sahara Occidental
● Presentació: CJB
● Ahmed Ettanji, periodista sahrauí de @Equipe_Media.
● Maria Bouabdellah, periodista i creadora de continguts
12/05 - 19h. - No facis like al feixisme: activisme digital contra l’extrema dreta
● Presentació: CNJC
● Hibai Arbide, advocat i corresponsal a Grècia per Telesur.
● Marta Rosique, periodista i politòloga. Diputada per Jovent Republicà al
Congrés.
19/05 - 19h - Unfollow a la transfòbia: drets laborals i vides trans
● Presentació: Laura Curull, Eix de Feminismes de Lafede.cat.
● Ixeya Quesada - activista trans i membre de la Crida LGBTI.
● Zoe Garcia Castaño,
26/05 - 19h - Cancel·lem el racisme: parlem del dret a vot
● Presentació: CNJC
● Safia El Aaddam, comunicadora i activista. Impulsora de #votaesunderecho.
● Aladdine Azzouzi, periodista.
Tant els continguts de les converses, com les ponents convidades han estat valorades
per part del conjunt d’entitats organitzadores com a rellevants, pertinents i d’interès.
També es valora favorablement la decisió de fer ús d’un canal com el Twitch,
plataforma molt utilitzada entre la població jove, en pro d’adaptar-se a nous formats
més adequats. De totes maneres, el resultat a nivell de públic no ha estat òptim o, si
més no, no l’esperat o volgut. Això obliga, de cara a futures actuacions en cas que s’opti
per repetir el format, a repensar què cal fer, addicionalment, per tal d’aconseguir un
nombre més adequat de visites (cal seguir revisant si es tracta del canal adient per a
aquest tipus de contingut, fer tota la preparació amb encara més antelació, etc.). Tot i
això, les converses han estat penjades i difoses a posteriori i, per tant, el seu recorregut
ha estat major.
Per altra banda, s’ha constituït un Grup de Treball sobre voluntariat internacional (que
ha dut a terme tres sessions durant la tardor), per tal que (en temps d’emergència
climàtica, amb un gran impacte en l’entorn de les emissions de transports de llarg
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abast com els avions, i de qüestionament de les lògiques de poder entre Nord i Sud
Global i, per tant, també dels rols de les persones voluntàries, entre d’altres) diverses
entitats i persones discutissin entorn la necessitat de pensar com dur a terme
voluntariats de forma responsable, coherent, crítica i transformadora. Tot aquest
debat ha estat plasmat, en forma de decàleg, i es pot trobar aquí. S’ha seguit treballant
el tema i s’han traslladat alguns dels debats oberts en el GT a la jornada de
sensibilització del 10/12, Dia dels Drets Humans. D’aquesta manera, s’ha posat molt
en valor la vinculació entre l’impacte envers l’emergència climàtica i els drets humans,
en diferents vessants.
Això s’ha fet per mitjà d’un debat que, al marge d’una fira amb 18 entitats de voluntariat
local i internacional, ha obert la jornada del 10/12 a La Model. El debat ha portat per
títol “Aniria Greta de voluntària? Debat sobre emergència climàtica i voluntariat
internacional” i ha comptat amb les intervencions de membres de Fridays for future
Barcelona, Servei Civil Internacional i Alba Sud. Tot plegat, moderat pel periodista de
Crític especialitzat en temes ambientals, Manel Riu. La jornada ha seguit amb formats
que s’escapen de la tradicional activitat sensibilitzadora, ja que s’ha optat pels
monòlegs de dues artistes feministes (Març Llinàs i Maria Oria), format humorístic i
proper, però també amb un missatge en clau de drets humans molt clar i, per últim, el
tancament ha estat en format de música en directe, per part de Maio, artista jove local.
Tot el conjunt d’activitats han anat envoltades d’una forta campanya a xarxes, per tal
d’apropar la justícia global a les joves i potenciar-ho per mitjà de les sessions
preparades i el conjunt d’idees plantejades.
Indicadors
Assolit i superat. Se n’han dut a terme tres en constituir un
2 reunions amb entitats
Grup de Treball per tal de debatre entorn com haurien de
de
l'àmbit
de
la
ser els voluntariats internacionals des d’una perspectiva
cooperació internacional
crítica, responsable i transformadora. S’han realitzat el
16/09, el 07/10 i el 20/10.
Assolit i dut a terme en les dates: 05/05, 12/05, 19/05,
S’han realitzat 4 activitats
26/05.
telemàtiques.
Assolit, en el marc del Dia dels Drets Humans (10/12), en
S’ha dut a terme una
què s’ha realitzat una jornada amb diversitat d’activitats de
jornada sobre justícia
diferent format: Fira d’Entitats, debat sobre emergència
global i joves a la ciutat.
climàtica i voluntariat, monòlegs feministes i tancament
musical amb el concert de la jove Maio.
Assolit. Més enllà de les organitzacions principals del
Han participat 7 entitats
projecte (LaFede.cat, CNJC i CJB), set entitats han
en l'organització de les
participat activament del Grup de Treball sobre Voluntariat
activitats.
Internacional (Setem, Fundació Proide, Bosco Global,
Servei Civil Internacional, Enginyeria Sense Fronteres,
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Internacional Action Peace i Nutrició Sense Fronteres) i
han contribuït a preparar la jornada del 10/12.
Assolit. Les converses del maig han estat vistes per més
les
de 350 persones, que sumades a les més de 200 assistents
200
al llarg de la jornada del 10/12, en diferents moments, fa
que el total de participants del projecte en conjunt superi
amb escreix la xifra inicial plantejada.
S’ha aconseguit arribar a dues entitats com són ESPLAC i
2 entitats del CJB fora de
Escoltes Catalans, que s’han interessat per ser presents
l’àmbit de justícia global
en la jornada del 10/12, on han posat una paradeta
s’han implicat en l’àrea
cadascuna en el marc de la Fira d’Entitats i han participat
de treball de Justícia
activament del conjunt d’activitats. S’ha contribuït, per
Global del CJB o han
tant, a implicar en aquest tipus d’actuacions a entitats que
iniciat projectes sobre
van més enllà del treball pròpiament per la justícia global.
justícia global.
Han
assistit
a
activitats mínim
persones joves

-

Web
del
projecte:
https://justiciaglobal.cat/capgirem/
- Gravacions de les converses del mes de maig.
Sessió 1; sessió 2; sessió 3; sessió 4. També
disponibles a través del web.
- Notícies al web del CJB sobre les activitats del
Materials obtinguts
maig i del 10/12.
- Document final del Grup de Treball sobre
voluntariat internacional: “10 reflexions per a un
voluntariat
internacional
responsable
i
transformador”
El nombre d’entitats beneficiàries ha estat d’almenys 18,
totes elles presents a la Fira d’Entitats del 10/12, i d’entre
les quals les 7 actives en el Grup de Treball sobre
Voluntariat Internacional. D’entre elles, moltes ONGs i
totes dedicades al voluntariat, d’entre les quals diverses
Nombre i perfil d'entitats d’eminentment joves: ESPLAC, Escoltes Catalans, Servei
/ persones beneficiàries Civil Internacional o Sàhara Dempeus.
Pel que fa al nombre de persones, i com ja s’ha apuntat
més amunt, més de 500 persones n’han estat
beneficiàries; la majoria joves (associades i no
associades), el públic objectiu principal.

Dates de realització

Totes les anteriorment mencionades.
Sessions del maig: 05/05, 12/05, 19/05, 26/05.
GT sobre voluntariat internacional: 16/09, el 07/10 i el
20/10.
Jornada durant el Dia dels Drets Humans: 10/12.
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4.2 Joves pel Sàhara Occidental
Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2021
Des del CJB hem seguit donant suport a la causa sahrauí, i més en concret al jovent de
la diàspora, per mitjà d’accions diverses que seguiran tenint recorregut en un futur
pròxim.
Per un cantó, s’ha treballat conjuntament amb l’entitat Sàhara Dempeus (sorgida d’un
anterior grup de treball del CJB) per, entre altres, organitzar una sessió del I Fòrum
Internacional Youth Act!, en què la veu de les joves sahrauís fos ben present i pública
(en aquest cas, en diàleg amb altres activistes de Palestina, Líban, Itàlia i Barcelona,
el dia 22/11).
S’ha estat treballant en xarxa amb tot un grup d’entitats (ACAPS, CNJC, Sàhara
Dempeus, SCI, Madrasa, Juventud Activa Saharaui, Lliga d’Estudiants i Joves
Saharauis) per tal de coordinar accions conjuntes. Més enllà de les accions del dia a
dia, això ha donat com a resultat l’estratègia comuna de construir un Congrés Català
de Joves pel Sàhara, que es durà a terme a finals de febrer del 2022. Així doncs, s’han
dut a terme diverses reunions per tal d’idear-lo i planificar-lo. El treball coordinat amb
aquestes entitats és fruit de la tasca prèvia en el si de la Plataforma del Sàhara;
d’aquesta n’ha sorgit la comissió o grup d’entitats esmentades, que és amb qui en
l’actualitat s’està col·laborant més de prop.
Al mateix temps, hi ha hagut coordinació constant amb Sàhara Dempeus per tal de fer
el tancament de l’informe sobre l’estat de la joventut als campaments de Tindouf. La
seva presentació estava prevista en el marc d’una jornada de sensibilització, però
degut al fet que les dades extretes han quedat desactualitzades, s’ha descartat fer-ne
una presentació pública. Al mateix temps, el CJB ha encetat una nova via de
col·laboració amb el CIEMEN, que ha donat lloc a la planificació d’un curs sobre
col·lectius minoritzats, a desplegar durant el 2022, i específicament a una jornada
sobre la situació al Sàhara Occidental. Així doncs, s’ha treballat per bastir un context
més propici en què, amb el Congrés de febrer al fons, es realitzarà una sessió de
sensibilització sobre la matèria, durant els dies previs, per tal d’anar preparant el
terreny. En relació amb l’informe, cal tenir present, alhora, que part de les
informacions obtingudes han tingut recorregut en el conjunt d’activitats del 2021,
nodrint-les de contingut.
Una altra acció impulsada, fruit de l’estreta col·laboració amb Sàhara Dempeus, ha
estat un cinefòrum amb la projecció del documental ‘Aimra’a. La dona sahrauí’ el 02/06
a la plaça de l’Espai Jove La Fontana.
Al mateix temps, el CJB ha estat present al II Fòrum Internacional Juvenil de Solidaritat
amb el Sàhara Occidental, dut a terme a Màlaga entre el 26 i el 28 de novembre. No ha
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deixat de subscriure, a més, comunicats i declaracions com la sorgida del propi Fòrum
en qüestió, o per oposar-se a la realització d’una sessió a la Universitat de Las Palmas
de Gran Canaria, que portava per títol “¿Debe la UE reconocer la soberanía de
Marruecos sobre el Sahara Occidental?” i, per tant, posant en dubte la legalitat
internacional i el mateix dret a l'autodeterminació del poble sahrauí.
Indicadors
S’ha publicat el document
informe
S’ha fet un
presentació

acte

de

S’han fet 5 reunions amb
el GT de Sàhara del CJB.

S’ha participat de 3
reunions de la Plataforma
pel Sàhara.

S’ha col·laborat en una
acció de la Plataforma pel
Sàhara.

S’ha realitzat una activitat
des de la Plataforma pel
Sàhara en el Fòrum
Internacional
“BCN,
ciutat acollidora de les
lluites juvenils al món.”
del novembre.
S’ha
redactat
un
posicionament i una
estratègia
d’incidència
específiques
de
la
Plataforma pel Sàhara

S’ha fet el tancament final de l’informe

Per tal de bastir un context més propici en què una activitat
sobre la causa sahrauí gaudís d’èxit, el CJB ha treballat en
la generació d’un marc més ampli que permeti impulsar el
moviment solidari prosahrauí. En aquest sentit, l’activitat
en qüestió ha estat reconfigurada i serà emmarcada dins
d’una nova col·laboració amb l’entitat CIEMEN durant el
2022.
El tancament del GT (amb el pas a una entitat
absolutament consolidada com és Sàhara Dempeus) s’ha
efectuat després de reunir a diverses membres en fins a
tres ocasions.
Assolit i superat, ja que s’han dut a terme més de tres
reunions. Més específicament, s’ha potenciat molt el
treball amb les entitats de la Plataforma del Sàhara
adherides a la comissió de planificació del Congrés Català
de Joves pel Sàhara.
Tal com ha quedat explicat, la comissió de la Plataforma
pel Sàhara de planificació del Congrés Català de Joves pel
Sàhara, de la qual el CJB en forma part, ha treballat de
forma activa.
Més específicament, l’entitat més directament implicada
de la Plataforma ha estat Sàhara Dempeus. L’activitat s’ha
dut a terme el dilluns 22/11 i ha estat un debat sobre lluites
a la Mediterrània, amb la participació de Hayat Rguibi, de
la Lliga Juvenil Saharaui. El conjunt d’entitats de la
Plataforma s’han bolcat per tal de garantir una difusió i
afluència de públic a l’activitat satisfactòries. Els detalls de
l’activitat es poden trobar al web youthact.cat
La participació en el Fòrum Internacional ha estat un pas
més que serà útil de cara al Congrés que s’ha estat
planificant pel febrer de 2022. El conjunt d’entitats
implicades en l’organització del Congrés, d’entre les quals
el CJB, han optat per centrar esforços a traçar estratègies
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fruit
del
Internacional.

Fòrum col·lectives i efectives en aquest nou marc del qual s’han
dotat.
-

Informe
Notícia del cinefòrum del 02/06
Materials obtinguts
Tuit de suport al II Fòrum Internacional de
Solidaritat amb el Sàhara Occidental
Nombre i perfil d'entitats ACAPS, CNJC, Sàhara Dempeus, SCI, Madrasa, Juventud
/ persones beneficiàries Activa Saharaui, Lliga d’Estudiants i Joves Saharauis.
- Activitat dins del I Fòrum Internacional Youth Act!:
22 de novembre.
Dates de realització
- II Fòrum Internacional Juvenil de Solidaritat amb el
Sàhara Occidental (Màlaga): 26-28 de novembre.
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4.3 Mapeig de les lluites juvenils al món
Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2021
Per tal d’entrar en contacte amb diversitat d’agents juvenils internacionals (activistes,
col·lectius, entitats,...) el CJB ha treballat amb multitud d’actors que han permès
arribar al I Fòrum Internacional Youth Act! (a partir d’aquí es farà referència al projecte
‘Youth Act!’, títol que s’ha dotat a la iniciativa, deixant enrere el primer títol provisional:
‘Barcelona, ciutat acollidora de les lluites juvenils al món’) amb més d’una vintena de
participants internacionals molt actives en les seves respectives lluites, d’una
quinzena de països diferents (en el següent llistat hi consta alguna activista
internacional que no és jove, però de forma absolutament puntual; l’enorme majoria
són joves). Concretament, són les següents:
- Leila Khaled, Palestina
- Marichuy i Niza del Congreso Nacional Indígena, Mèxic
- Gareth Sella, Colòmbia
- Moviment de Joventut Revolucionària, Kurdistan
- Hayat Rguibi, Sàhara Occidental
- Athar Shtiwe, Palestina
- Francisca Ankrah, Líban
- Sara Monti, Itàlia
- Wes Bellamy, EUA
- Stephane Ramos da Costa, Brasil
- Tainah Pereira, Brasil
- Tarek Serhan, Líban
- Jana, Alemanya
- Gabriela Franco, Colòmbia
- Ediana Montiel, Colòmbia
- Laura Fonseca, Colòmbia
- Daniela Soto, Colòmbia
- Marlene Martínez, Mèxic
- Brigada Humanitaria de Paz Marabunta, Mèxic
- Alejandro Rodríguez, Colòmbia
- Martha Isabel Fajardo Pulido, Colòmbia
- Jandeil Roperos, Filipines
- Abdou Khafor KANDJI, Senegal
- Karina Nohales, Xile
- Micheline Mwendike Kamate, Congo
- Ben Wray, GigEconomy, Escòcia
El conjunt de ponents (aquestes i més) està disponible al programa del Fòrum inserit
al web del projecte (youthact.cat). En el llistat anterior només hi ha contemplades les
ponents internacionals del Fòrum, sense tenir en compte que d’entre el públic també
hi havia desenes de persones de l’àmbit internacional.
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El treball conjunt amb l’SCI ha permès entrar en contacte amb moltes de les activistes
de la regió mediterrània, mentre que l’aliança amb dos agents de la UPF (la Càtedra
Re-generation i el Grup de Recerca JOVIS) ha possibilitat tenir un assessorament des
de l’àmbit acadèmic (escollint temàtiques d’interès i les respectives activistes en la
matèria, per exemple).
El treball en xarxa amb tot un seguit d’entitats, periodistes i membres dels moviments
socials també ha facilitat aconseguir contactes que organitzacions de casa nostra
tenen en diferents regions. En aquest sentit, ha estat molt útil el suport d’entitats com
l’Associació Catalana per la Pau, la Cooperativa KULT, el treball conjunt amb la Taula
per Colòmbia i la Taula per Mèxic, entre d’altres. Al mateix temps, hem participat
puntualment en espais de treball conjunt entre activistes i acadèmiques centrades en
la joventut i els moviments socials, més concretament per mitjà d’un projecte impulsat
per part d’Oxfam i Atlantic Fellows. Per mitjà d’aquest espai, també hem obtingut
alguns dels nous contactes generats.
Per altra banda, la participació activa en l’organització del Congrés de Pau de l’IPB a
Barcelona i l’enxarxament amb la Xarxa de Joves de l’IPB ha permès també establir
noves aliances i garantir més públic internacional al Fòrum Youth Act! (dut a terme
després del Congrés de Pau). També la bona relació forjada amb membres de grans
organitzacions com CLACSO (Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales) ha
facilitat l’establiment de tercers contactes d’interès. Addicionalment, el treball conjunt
amb altres ens com SETEM, SOS Racisme, Wiriko, o el CRAJ han determinat el llistat
definitiu de contactes internacionals amb qui s’ha entrat en col·laboració.
També s’ha de tenir en compte que a l’hora d’establir contacte amb nous col·lectius
d’arreu, s’han pres en consideració els interessos d’entitats del CJB i d’aquelles que
han participat de la fase prèvia al fòrum internacional, l’Àgora de 100 (procés
participatiu local que expliquem a l’apartat 4.4). Ha estat així en tant que les temàtiques
a abordar han vingut en bona part donades per les necessitats expressades per part
de membres d’aquestes entitats. De fet, fins i tot, s’ha creat un grup motor de
preparació del Fòrum que ha tingut veu en aquesta mena de decisions. Pel que fa a les
entitats del CJB, més enllà d’allò expressat per tot un gruix d’elles durant l’Àgora de
100 o en l’espai de Justícia Global de l’entitat, també cal apuntar que Sàhara Dempeus
s’ha implicat directament en l’organització d’una de les activitats del Fòrum (i en la
cerca dels seus ponents).
Indicadors
S’han creat com a mínim
20
nous
contactes
internacionals per part
del CJB.

Assolit. El CJB s’ha enxarxat amb més d’una vintena de
col·lectius internacionals, tal com reflecteix el nombre
final de ponents del Fòrum, en què 26 de les ponents eren
de l’àmbit global.

Almenys 10 dels nous Assolit. Finalment han estat 26.
contactes internacionals
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han
dut
a
terme
ponències en el marc del
Fòrum Virtual, que han
estat
preparades
conjuntament de forma
prèvia, o hi han participat
activament.
S’han realitzat almenys 5
reunions amb entitats del
CJB per tal prendre en
consideració les seves
necessitats i interessos
relacionats
amb
l'enxarxament global.

Assolit. A més, no només s’han pres en consideració les
aportacions d’entitats del CJB, sinó que s’ha anat més
enllà arribant a obtenir inputs d’entitats i joves externes al
CJB. I és que s’ha constituït un grup motor de cara a la
preparació del Fòrum (per tant, de cara a l’enxarxament
global) en què han participat diverses joves (aquest grup
s’ha reunit el 14/07 i el 04/10). Per altra banda, s’han
recollit aportacions a l’Espai de Justícia Global del CJB
reunit el 09/02; al GT d’entitats educatives (26/01), i a la
reunió de Secretariat del CJB del 10/02.
Aquest mapeig no pretenia ser un document tangible, sinó
el conjunt d’accions per tal d’enxarxar-se amb col·lectius
juvenils d’arreu, prenent en consideració un balanç
geogràfic i temàtic (joves de diversitat de regions i
Materials obtinguts
especialitzats en matèries diverses). En aquest sentit, el
programa del Fòrum enllaçat al web youthact.act, on
consten els ponents anteriorment esmentats, és una bona
prova de l’assoliment d’aquesta línia.
D’entre el total de 26 ponents internacionals del Fòrum, 2
formen part del mateix col·lectiu. Per tant, almenys 25
col·lectius que treballen per la construcció de la pau, en
Nombre i perfil d'entitats pro de la defensa dels drets humans, protegint a persones
/ persones beneficiàries defensores, lluitant contra el feixisme, el masclisme, el
racisme, per combatre l’emergència climàtica, la
brutalitat policial i altres qüestions, n’han estat
beneficiàries.
Des de l’inici del 2021 i fins a les darreres preparacions del
Dates de realització
Fòrum, que ha començat el 22/11.
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4.4 Enfortim el teixit juvenil local; caminem cap a un nou pacte
intergeneracional
Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2021
Tal com s’ha avançat a l’apartat 4.3, el projecte inicialment mencionat ‘Barcelona,
ciutat acollidora de les lluites juvenils al món’ ha passat a anomenar-se ‘Youth Act!’.
Això s’ha donat arran de la fusió d’iniciatives i del treball en comú entre l’SCI, la
Càtedra Re-generation de la UPF i el Grup de Recerca JOVIS també de la UPF.
Des de la fortalesa que suposa sumar esforços d’agents diferents pertanyents a
àmbits, de fet, diversos, el CJB ha impulsat l’Àgora de 100, un procés participatiu a
Barcelona amb un conjunt de cent joves, de les quals cinquanta eren de l’àmbit
acadèmic i les altres cinquanta de l’àmbit associatiu o activista. Aquest procés ha
permès involucrar un nombre significatiu de joves en el diàleg sobre matèries amb una
perspectiva de justícia global, ha contribuït a fidelitzar un conjunt de persones al llarg
de l’any i ha provocat una dinamització, en l’àmbit local, que ha estat útil per entrar en
contacte amb agents internacionals en el I Fòrum Internacional Youth Act! de la tardor.
L’Àgora de 100 ha funcionat de la manera que expliquem a continuació i el seu resultat
ha estat recollit en un document final que es pot trobar al web youthact.cat, entre altres
materials que esmentem en apartats posteriors.
El document en qüestió ha estat elaborat des d’una visió municipalista, buscant
assenyalar responsables en l’entorn més proper a diverses problemàtiques
detectades. Al mateix temps, incorpora una nítida mirada de justícia global (les
aportacions busquen el benefici col·lectiu de les barcelonines, però en cap cas una
millor Barcelona en detriment del seu entorn, al qual està intrínsecament lligat) i pren
en especial consideració la justícia intergeneracional, perseguint un present i un futur
amb dignitat pel conjunt de la població, revertint els retrocessos d’una generació a una
altra en un món en descomposició.
El conjunt de cent participants s’han reunit en dues jornades de treball (7 i 14 d’abril),
a la UPF, i han treballat per eixos temàtics, constituint deu grups de deu persones
cadascun. Els àmbits temàtics abordats són els següents: feminismes i LGTBI+; model
econòmic i desigualtats; emergència climàtica; models educatius; democràcia i lluita
contra l’autoritarisme; canvi tecnològic; model territorial i mobilitat; drets dels pobles;
antiracisme i decolonialitat; cultura com a motor de canvi.
Abans d’ajuntar el global de cent participants, però, s’ha realitzat una primera fase
d’impuls, a l’Espai Jove La Fontana, en què vint joves, la meitat de l’acadèmia i l’altra
meitat activistes, han preparat en primera instància els debats tot seleccionant els
reptes prioritaris a traslladar a l’Àgora de 100. Aquestes joves s’han reunit totes juntes
el 09/04 i també per parelles (una per eix) durant tot el mes d’abril.
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En la segona fase, la de l’Àgora de 100 pròpiament, vuitanta joves s’han afegit a
l’impuls inicial, constituint el conjunt definitiu de cent participants i treballat per eixos
temàtics per tal de consensuar tres reptes i tres propostes de solució prioritàries en
cadascun d’ells. Durant part de la segona sessió, han comptat amb el suport d’una
ponent especialitzada en la matèria de treball. Més enllà de les entitats membres del
CJB, d’entre les participants hi ha joves d’organitzacions i entorns tan diversos com:
UCFR, La Crida, Young IT Girls, CNAAE Catalunya, Comunitat Palestina, Fridays For
Future, Col·lectiu La Capçalera, Casa Àfrica, entre molts altres.
La iniciativa, que ha estat closa amb una jornada de presentació pública el 17/06 al
Campus de Poblenou de la UPF, ha permès generar un espai de diàleg entre joves
d’entorns diversos de la ciutat de Barcelona, membres del CJB o no, i amb el valor
afegit d’entrar en diàleg també amb l’acadèmia.
Pel que fa a la vessant intergeneracional, aquesta ha estat molt present en tot moment
en tant que, com ja s’ha esmentat, ha contribuït a treballar per un present i un futur
amb dignitat pel conjunt de la població, buscant solucions per al global d’aquesta. De
la mateixa manera, algunes ponents no joves han pogut fer les seves aportacions a
l’Àgora de 100. En fases posteriors (fòrum internacional), el diàleg entre activistes
joves i no joves també s’ha fet present i, per últim, des dels dos aliats de la UPF, han
treballat de forma directa la qüestió, i així ha quedat plasmat en un monogràfic de la
Revista IDEES que, entre altres, s’ha fet públic en la jornada del 17/06 (cada parella de
l’Àgora de 100 ha escrit un article pel monogràfic).
Per últim, cal posar incís en un element apuntat al punt 4.3. El CJB s’havia proposat
consolidar, al marge de l’Àgora de 100, un grup local d’entitats internes i externes al
CJB per coordinar les actuacions en matèria de justícia global i guiant el transcurs del
projecte Youth Act!. El Grup Motor creat de cara a la preparació del fòrum internacional
ha complert aquesta funció i s’ha valgut de la motivació i energies sorgides de l’Àgora
de 100.
Indicadors
10 entitats del CJB han Assolit i superat, ja que fins a 12 entitats del CJB n’han
estat partícips de l’Espai estat partícips: Sàhara Dempeus, ACATHI, Jovent
dels 100.
Republicà, JOC, Enginyeria Sense Fronteres, Minyons
Escoltes, Boca Ràdio, JEV, JUP, Joves Gitanos de Gràcia,
Acció Jove i JNC.
5 col·lectius juvenils Encara que no siguin juvenils, el CJB ha aconseguit
externs al CJB s’han implicar en el grup motor a joves membres de les
implicat directament al següents organitzacions o entorns: AELC, ICTA,
grup local de coordinació Entremons, Col·legi d’Ambientòlegs i del Departament de
de ‘Barcelona, ciutat Ciències Polítiques i Socials de la UPF.
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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.

Tal com ha quedat descrit, la coordinació i participació
entre les entitats de l’àrea de Justícia Global del CJB s’ha
reactivat per mitjà d’un gran procés participatiu, l’Àgora de
100, on han estat presents juntament amb entitats molt
diverses. Prèviament, el 09/02, s’ha dut a terme una reunió
de l’espai pròpiament de Justícia Global. Per altra banda,
en les dues reunions del grup motor (realitzades el 14/07 i
el 04/10), part d’elles també hi han estat presents. Això fa
que aquest objectiu hagi estat assolit amb trobades de
diferent índole en més de cinc ocasions.
- Monogràfic Revista IDEES
- Videoresum de l’Àgora de 100
Materials obtinguts
- Document final de l’Àgora de 100
- Apartat de l’Àgora de 100 al web youthact.cat
Més de cent joves (cent aconseguides ja només amb
Nombre i perfil d'entitats
l’Àgora de 100), d’entitats del CJB i externes (assenyalades
/ persones beneficiàries
en els punts anteriors).
Des d’inicis del 2021 i fins al I Fòrum Internacional Youth
Act! en què desenes de joves de l’àmbit local han estat
Dates de realització
partícips de multitud d’activitats.

65

4.5 Diàleg local-global: Primer Fòrum Virtual de les lluites juvenils
globals
Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2021
Havent impulsat amb èxit el procés participatiu local ‘Àgora de 100’, el CJB ha
organitzat, juntament amb l’SCI, i sota el paraigua del projecte marc ‘Youth Act!’, el I
Fòrum Internacional Youth Act!, en què durant sis dies (del 22 al 27 de novembre) s’han
realitzat una quinzena d’activitats (debats, tallers, activitats culturals,...), amb la
participació de 440 persones, la presència d’activistes de fins a 15 països, i la implicació
directa de 26 ponents internacionals i 25 de locals. Les diferents sessions s’han
realitzat en sis llocs diferents de Barcelona: Lleialtat Santsenca, Seu de LaFede.cat,
Espai Jove La Fontana, La Model, Ateneu Popular 9 Barris, UPF - Campus Poblenou.
La iniciativa, per tant, ha estat acomplerta amb un èxit i una magnitud molt per sobre
dels propòsits inicials. Les ponents participants han estat aconseguides per mitjà de la
feina mencionada a l’apartat 4.3 i els temes tractats al llarg del Fòrum han estat
escollits partint del treball en xarxa continuat durant tot l’any i prenent en consideració
les aportacions obtingudes durant l’Àgora de 100.
El conjunt d’activitats es poden trobar al programa del Fòrum inserit al web
youthact.cat i també les enllacem a continuació:
- Acte inaugural: debat intergeneracional entre activistes
- Debat entre activistes joves de diferents punts de la Mediterrània
- Taller sobre videoactivisme
- Xerrada adreçada a entitats locals per combatre l’antiracisme
- Debat entre activistes antifeixistes
- Debat sobre emergència climàtica des de perspectives locals i colombianes
- Debat sobre jovenicidi: Barcelona en diàleg amb Colòmbia i Mèxic
- Debat sobre Renda Bàsica Universal
- Taller sobre antiracisme per mitjà de teatre de l’oprimit
- Taller sobre activisme digital per mitjà d’experiències a l’Àfrica.
- Taller sobre emocions en les accions directes no-violentes
- Dinar musical
- Debat sobre models policials i mecanismes repressius
- Debat sobre estratègies organitzatives de les lluites
- Tancament musical: concert
Indicadors
S’ha realitzat un fòrum Assolit, potenciant molt la participació per via virtual (s’ha
virtual
comptat amb equip de streaming i traducció simultània),
però sempre realitzant les activitats també en format
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presencial, per tal de garantir la proximitat i la màxima
afluència de públic.
S’han dut a terme Superat amb escreix; el Fòrum ha constat d’un total de 15
almenys quatre sessions activitats.
de diàleg local-global
obertes al públic
S’han dut a terme
almenys dues sessions
de treball entre actors
juvenils locals i globals
tancades
al
públic
general

El format del Fòrum ha permès que totes les activitats
fossin un espai on participar i treballar activament. En
aquest sentit, s’ha pogut participar tant per via online (en
la gran majoria de sessions) com presencialment.
Finalment, les activitats han estat obertes al públic en tot
moment per tal d’apropar tots els temes al màxim nombre
de persones. Una de les sessions de debat i dos tallers,
però, han estat dirigits únicament al públic local
(presencial), com també els actes culturals. Es tracta dels
dos tallers de NOVACT (22/11 tarda i 27/11 matí), la sessió
sobre Renda Bàsica Universal del 26/11 i les activitats
musicals del 27/11.
- Apartat del Fòrum al web youthact.cat.
- Videoresum del Fòrum que serà publicat durant el
2022 en el marc de l’aliança amb un projecte
Materials obtinguts
europeu en què participa l’ACPJ.
- Alguns mitjans, com El País o Catalunya Ràdio han
recollit l’esdeveniment.
Més enllà de l’afiliació de cadascuna de les ponents a una
organització concreta, es fa impossible determinar el
conjunt de col·lectius que s’han beneficiat del Fòrum, en
Nombre i perfil d'entitats tant que les inscripcions s’han fet a títol personal. Sí que
/ persones beneficiàries es compta amb la xifra total d'assistents, que ha estat de
440 (entre online i presencial), tractant-se en general de
persones joves, però també d’un espectre més ampli de la
població.
Del 22/11/2021 al 27/11/2021
Dates de realització
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4.6 Comunicació per la justícia global
Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2021
Per mitjà d’aquesta línia, s’ha cobert una triple vessant comunicativa. En primer lloc,
el CJB ha contribuït a apropar la justícia global i la lluita pels drets humans a les joves
per mitjà de tot el material generat (amb un format cridaner, amb elements presents
en els marcs mentals juvenils actuals i tot això difós per xarxes com Instagram i
Twitter). En aquest sentit, el CJB ha difós diversos vídeos (recull de l’Àgora de 100,
vídeo promocional del Fòrum, Reels d’Instagram de diferents moments del Fòrum) i
durant l’any vinent farà difusió del videoresum del Fòrum que ha estat preparat
conjuntament amb l’ACPJ, en el marc d’un projecte europeu en què treballen sobre
innovació democràtica (dins del qual s’ha escollit el Youth Act! com un dels projectes
referents a prendre en consideració).
En segon lloc, per tal de contribuir a visibilitzar les aportacions, reivindicacions i
iniciatives de les joves, el CJB ha recollit un conjunt de propostes en el ja mencionat
document final de l’Àgora de 100, com també en el monogràfic de la Revista IDEES en
què ha col·laborat (i en què les vint joves impulsores de l’Àgora de 100 han escrit
diferents articles). Aquesta visibilització és un dels objectius principals del Youth Act!,
i és per això que tots els outputs del 2021 n’han estat impregnats. L’àgora de 100 i el
Fòrum han estat ideats amb aquest propòsit i per això l’enorme majoria de participants
i ponents eren joves (i, per tant, constantment s’han difós idees verbalitzades per part
d’elles, compartides tant des de les xarxes socials del CJB, com de les de desenes de
participants). Els mitjans que han cobert el projecte també han contribuït a propagar
el missatge (d’entre els quals, El País, Catalunya Ràdio i El Crític).
En tercer lloc, l’àmbit de Justícia Global del CJB ha guanyat rellevància en el si de
l’entitat, en tant que s’ha erigit un projecte de dimensions i abast considerable. En
aquest sentit, el projecte Youth Act! s’ha dotat d’un web propi, que juntament amb una
línia gràfica, tipografia i logo propis, i alhora molt característics, han permès que la
marca del projecte arribés més enllà (amb bona acollida) d’on fins darrerament
arribava l’espai de Justícia Global del CJB. A més, el web ha permès gestionar les
inscripcions del Fòrum, difondre’n el programa, ubicar el conjunt de material del
projecte i permetrà, en fases posteriors, seguir tenint un espai de referència on
compartir informacions diverses.
Indicadors
S’han produït almenys 3 Assolit: Videoresum del Fòrum (es publicarà el 2022);
càpsules audiovisuals.
videoresum de l’Àgora de 100; vídeo promocional del
Fòrum; Reels d’Instagram.
S’ha creat un nou web Assolit: www.youthact.cat
específic.
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S’ha
realitzat
un Assolit: El País i Catalunya Ràdio. També se n’ha fet ressò
reportatge des d’un mitjà El Crític, i el CJB ha col·laborat en un monogràfic de la
de comunicació sobre Revista IDEES.
alguna de les accions del
CJB.
Tots els enllaçats en els apartats anteriors.
Materials obtinguts
Nombre i perfil d'entitats Joves de Barcelona i públic internacional interessat en el
/ persones beneficiàries Youth Act!.
Durant tot l’any 2021.
Dates de realització
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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.

71

5.B. Descripció de les accions
5.1 Jornades per la politització de malestars
Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2021
Després d’haver aplaçat les jornades dues vegades i haver pensat fórmules
d’adaptació al format virtual, amb el canvi de restriccions i la tornada a la presencialitat
d’algunes activitats, s’ha apostat per dur a terme la Jornada ‘Polititzem els malestars’
en el format inicialment previst, és a dir, de forma presencial.
La rebuda de les entitats i les persones joves ha estat molt alta. En només 24h es van
exhaurir les trenta places disponibles i una vintena de persones van quedar-se a la
llista d’espera per a inscriure’s.
Les jornades es van dur a terme de 16:00 a 20:00h a la presó de la Model de Barcelona,
i van comptar amb tres ponències diferenciades.
16:00: Associació Abilis i Salut entre totes van fer una ponència conjunta d’introducció
a la Politització de Malestars.
17:00: La Zinteta va centrar el focus en la Grassofòbia i els Trastorns de la Conducta
Alimentaria assenyalant-ne la vessant estructural i patriarcal.
18:00: El col·lectiu Militància Accessible va parlar al voltant de l’autisme i va donar
eines concretes per a fer els nostres espais més inclusius per a les persones autistes
i per a totes les que hi participen.
Finalment, des del CJB es va dur a terme una dinàmica de valoració i cloenda per a
treure’n reptes i temes de treball clau que serviran per a poder conèixer en quin punt
estan les entitats i poder plantejar noves línies de treball al voltant dels malestars i la
salut mental.
En aquest sentit, la jornada va ser avaluada molt positivament per les participants i es
va expressar la necessitat d’aquest espai, tant per les persones assistents com
d’aquelles que van quedar a la llista d’espera, que van fer arribar al CJB la necessitat
de generar espais de reflexió al voltant d’aquestes temàtiques.
Per a fer difusió de les reflexions sorgides d’aquest espai es va realitzar una relatoria
del mateix, amb l’objectiu de fer arribar les conclusions d’aquest espai més enllà de
les pròpies assistents.
Indicadors
Haver
realitzat
jornades.

les

S’ha assolit. Les jornades han tingut lloc de manera
presencial.
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No s’ha assolit. S’ha prioritzat realitzar l’acte
Un mínim de 30 persones
presencialment però amb l’aforament reduït. Hi ha hagut
assistents.
22 persones assistents.
Fotografies de la sessió, relatoria de la sessió.
Materials obtinguts
Les entitats beneficiàries han estat:
Salut entre totes
Associació Abilis
Militància Accessible
Esplai la Lluna
Nombre i perfil d'entitats SCI
/ persones beneficiàries Federació Salut Mental de Catalunya
AECS
CEPAMA
Sororitrans
Així com totes les persones a títol individual que van
assistir a la jornada.
Dissabte 8 de maig 2021
Dates de realització
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5.2 Visibilització de la realitat de les persones joves cuidadores
Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2021
Aquest any s’ha seguit amb la línia de col·laboració amb el Departament de Salut per
tal de dotar de perspectiva juvenil les accions dutes en el marc de l’Estratègia de suport
a les persones que cuiden familiars malalts i/o dependents.
En aquest sentit, s’han dut a terme dues reunions de coordinació amb la Direcció
d’Envelliment i Cures per abordar possibles formes de treball conjunt. l’Estratègia
concreta de col·laboració s’acabarà de dissenyar més endavant ja que cal que el
Departament de Joventut i el Departament de Salut puguin coordinar-se prèviament.
Indicadors
Haver realitzat una reunió
amb el Departament de
Salut de l'Ajuntament de
Barcelona per tractar la
qüestió.

S’ha assolit. Aquest 2021 s’han dut a terme dues reunions.

S’ha assolit. S’ha realitzat una reunió amb el centre
Haver realitzat una reunió
Barcelona Cuida en el que s’ha compartit les estratègies
amb el centre Barcelona
d’acció mutues.
Cuida.
No s’ha assolit. Aquesta acció es dissenyarà conjuntament
Un mínim d'una acció
al llarg del 2021, segurament al voltant de la targeta per a
impulsada des del CJB i
cuidadores.
coordinada
amb
l'Ajuntament
per
visibilitzar i donar suport
a les persones joves
cuidadores.
S’han obtingut els correus i les actes de les reunions
Materials obtinguts
Nombre i perfil d'entitats Previst pel 2022
/ persones beneficiàries
Gener - desembre 2021
Dates de realització
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5.3 Participació de l’Estratègia de Salut Sexual i Reproductiva de
l’Ajuntament de Barcelona
Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2021
El CJB ha estat un agent impulsor del projecte Co-ResponSA(S)bilitat, un el procés de
reflexió estratègica entorn de la promoció de la Salut Afectivo-Sexual, impulsat per
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.
Al llarg d’aquest procés de treball en xarxa amb diferents agents implicats en la salut
afectivo-sexual s’ha analitzat de manera sistèmica quin és l’estat de la Salut afectivosexual en l’actualitat. Des d’una mirada interdisciplinar s’ha reflexionat al voltant
d’accions concretes que puguin derivar en polítiques públiques. Com a CJB s’ha pogut
aportar perspectiva juvenil en un procés on participaven sobretot persones adultes.
A més, aquest any 2021 s’ha seguit formant part del grup de treball de l’ESSIR per a
generar una campanya comunicativa en relació a les ITS. S’ha participat de les
reunions de l’espai de treball per tal de consensuar i elaborar els missatges d’aquesta.
Com a CJB s’ha vetllat per transmetre un missatge alliberador al voltant de la
sexualitat, posant el focus en plaer i no en els riscos.

Indicadors
S’ha assolit. S’ha assistit a dues reunions del Grup de
Haver participat a un
Treball de la campanya d’ITS.
mínim de 2 reunions de
l’Estratègia o d’iniciatives
sorgides de l’ESSIR l’any.
S’ha assolit. S’ha format part del grup impulsor del
Haver participat en, com
projecte Co-ResponSA(S)bilitat i s’ha participat en els
a mínim, una iniciativa
tallers del mateix.
sorgida de l’Estratègia i
vinculada a les persones
joves.
Pla d’Acció Col·lectiu Validat per totes les entitats i
persones integrants del projecte.
Entitats i administracions participants de CoResponSA(S)bilitat:
Nombre i perfil d'entitats
Actua Vallès, Agència Catalana de la Joventut, Agència de
/ persones beneficiàries
Salut Pública de Barcelona, Ajuntament de Barcelona
(Departament de Salut, Joventut i Ciència i Universitats),
Materials obtinguts
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Dates de realització

Associació Salut i Família, Associació Benestar i
Desenvolupament, Botiga Vibracions, Casals de Joves de
Catalunya, Centre d’Estudis Epidemiològics Específics de
Suport a la Innovació i la Recerca Educativa (CESIRE) de la
Generalitat de Catalunya, Centre Jove d’Atenció a les
Sexualitats, Comitè 1 Desembre, Consorci sanitari de
Barcelona, Consorci d’Educació de Barcelona, CoopSoc:
Laboratori d’Idees Socials SCCL, Departament de
Comunicació d’IrsiCaixa, Escola Virolai, FarmaMundi,
Fundació Lluita contra la Sida i les malalties infeccioses,
Gais Positius, Institut de Recerca IDIAP Jordi Gol, Institut
Municipal de Persones amb Discapacitats (IMPD), Living
Lab de Salut d’IrsiCaixa, Barcelona CaixaResearch Living
Lab, PCAVIHV-ASPCAT Departament de Salut, Rumba a tu
son, Saló Eròtic de Barcelona, Secció Col·legi de Metges
de Sexologia del COMB, SensualIntim, Servei d’Atenció a
la Salut Sexual i Reproductiva de la Generalitat de
Catalunya (ASSIR), Servei per a Adolescents i família Aquí
t’Escoltem, Servei d’Atenció Educativa Inclusiva i
Orientació, Sida Studi, Unitat de Salut Internacional
Drassanes de l’Hospital Vall d’Hebron
Gener - desembre 2021
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5.5 Difusió i distribució de recursos de salut
Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2021
Aquest any el CJB ha seguit difonent materials i publicacions que treballen per a que
les persones joves prenguin consciència sobre el consum d’alcohol i altres
substàncies, sobre addicció a les TIC i sexualitats diverses i saludables.
A causa de la pandèmia de la covid-19, hi ha hagut restriccions pel que fa al
repartiment de materials impresos, la qual cosa ha fet que es pogués distribuir menys
materials en espais on altres anys hem pogut repartir-ne més, com a la Lali Jove o
espais formatius del CJB.

Indicadors
No s’ha assolit. S’han distribuït físicament 3.120 recursos
Un mínim de 5000
de l’àmbit de salut.
exemplars físics de guies
distribuïts.
Sí s’ha assolit. Hi ha hagut un total de 1362 impressions
Un
mínim
de
500
dels recursos en versió digital.
impressions
dels
recursos en versió digital.
No s’ha assolit. A conseqüència de les restriccions
generades per la covid-19, no s’han repartit preservatius.
Les entitats no han estat actives organitzant
esdeveniments amb un format adient per a poder repartir
preservatius i durant la Lali Jove, estava prohibit fer
repartiment de material.
Full de relació del material repartit
Materials obtinguts
Nombre i perfil d'entitats Les persones joves de Barcelona i 22 entitats
/ persones beneficiàries
Gener a desembre de 2021
Dates de realització
Un mínim de 3000 packs
de
preservatiu
i
lubrificant repartits entre
entitats membres del
CJB.
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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+.
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6.B. Descripció de les accions
6.1 Formació en perspectiva Feminista ‘Batolla el Masclisme’
Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2021
Aquest 2021 s’ha dut a terme la Formació ‘Batolla el Masclisme’ de manera virtual, a
causa de les restriccions per la pandèmia de la covid-19. El format és de cinc sessions
de dues hores cada sessió (10 hores). Enguany, s’ha modificat lleugerament el
programa de la formació per donar resposta a les necessitats detectades de les
entitats juvenils.
Les primeres tres sessions han estat a càrrec de la cooperativa Cúrcuma i s’ha
treballat les bases del feminisme interseccional, amb una mirada cap a les entitats així
com la perspectiva positiva davant del conflicte.
Les dues últimes sessions han estat a càrrec de Creación Positiva, específicament
sobre Protocols de violències.
En aquesta edició de la formació, s’han inscrit 23 persones, 20 d’elles d’entitats juvenils
i hi han assistit 18 persones.
Les participants han valorat la formació de manera molt positiva, donant-li un 8,83 de
mitjana. Les participants també fan èmfasi en la comoditat de l’espai per a exposar
idees, la necessitat d’espais de formació d’aquest tipus i la feina que tenen per fer a
les seves entitats.
Indicadors
Un mínim d'una formació
per any.

S’ha assolit.

S’ha assolit. S’hi han inscrit: La Fundació Mans a les Mans,
Un mínim de 7 entitats
el Centre d’Esplai Lluís Maria Chanut, L’esplai Cra-Crac,
inscrites a la formació.
l’Associació Paraypormujeres, l’A.E Weziza, l’Esplai BonVent, l’Associació Young IT Girls, Jovent Republicà, l’Esplai
Espurna de Gràcia i l’Assemblea d’Estudiants ETSEIB. A
més, també hi hava un membre de l’Oficina Jove de
Calàbria, de la Plataforma Unitària contra les Violències de
Gènere i una treballadora del CEAR.
S’ha assolit. A la formació hi han assistit 18 persones,
Un mínim de 15 persones
malgrat que s’havien inscrit 23.
participants
a
la
formació.
Gravació (per a ús intern) de la formació.
Materials obtinguts
Nombre i perfil d'entitats 17 persones de 10 associacions juvenils i tres persones
/ persones beneficiàries d’altres associacions o espais.
Abril 2021
Dates de realització
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6.2 Acompanyament a la transformació feminista ‘Batolla el
Masclisme’
Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2021
Aquest 2021 s’ha dut a terme un concurs per a aconseguir un acompanyament per a
dur a terme canvis estructurals a l'entitat. Aquest acompanyament l’ha dut a terme
Obliqües, una consultoria en justícia global i transicions feministes.
El concurs s’ha obert a totes les associacions juvenils de la ciutat. Aquesta edició s’hi
han inscrit cinc entitats. L’entitat guanyadora ha estat el Casal Popular Lina Òdena,
que ha mostrat especial interès en fer una anàlisi de les seves pràctiques quotidianes
des d’una mirada feminista per a poder transformar el dia a dia de l’entitat així com
generar un espai de revisió del seu Protocol per a l’abordatge de les violències
masclistes a l’entitat.
L'acompanyament ha començat el mes de setembre i finalitzarà al gener en un format
híbrid virtual i presencial, amb el grup motor de l’entitat. Obliqües i el Casal han pogut
pactar què interessa treballar més intensament al llarg de l’acompanyament i han
distribuït les hores disponibles en funció dels seus interessos: Al gener es durà a terme
una sessió de revisió del protocol de l’entitat després de l’anàlisi feminista de les seves
pràctiques polítiques.
Tot i que no s’ha dut a terme l’avaluació sencera ja que l’acompanyamet conclourà a
finals de gener, es valora molt positivament l’experiència per part del Casal Popular
Lina Òdena així com des d’Obliqües i s’ha coincidit en que aquest any s’han sabut
millorar les mancances detectades al 2020 en la primera edició de l’acompanyament.
Indicadors
Un mínim de 3 entitats
concursants.

S’ha assolit. S’hi han inscrit 5 entitats

S’ha realitzat. Hi ha una sessió pendent que es durà a
Un
acompanyament
terme al mes de gener.
realitzat.
Encara no s’ha dut a terme la valoració donat que
Una valoració de mínim
l’acompanyament no ha finalitzat però a nivell intern i amb
7/10 a les entitats
el contacte diari amb l’entitat acompanyada i l’entitat
acompanyades.
acompanyant la valoració és molt bona.
Document de recomanacions i de treball del Casal Popular
Materials obtinguts
Lina Òdena
Nombre i perfil d'entitats Casal Popular Lina Òdena i les seves integrants
/ persones beneficiàries
Maig 2021 - Gener 2022
Dates de realització
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6.3 Significant el Treball de Cures
Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2021
Aquest 2021 s’ha participat de la Xarxa de Transicions Feministes a les Organitzacions
on es treballa conjuntament amb altres plataformes que aglutinen entitats i que
treballen per a la transformació feminista de les entitats (Coòpolis, Comissió Feminista
de la XES, Federació de Cooperatives de Treball, LaFede.cat, CNJC…). La Xarxa de
Transicions Feministes s’ha reunit aproximadament cada dos mesos i està treballant
en unes jornades de gran format al voltant de les cures l’any 2022.
Per a definir les temàtiques clau d’aquestes jornades, cada Plataforma d’Entitats
present a la Xarxa ha realitat una diagnosi interna amb relació a les cures. El CJB ha
fet les passes següents per a l’anàlisi:
-

Grup de treball amb les entitats deba-t.org i Jovent Republicà per tal de definir
quines són les actuacions necessàries a les entitats en matèria de cures.
Formulari de diagnosi per a totes les entitats del CJB. Aquest segon format de
formulari s’ha fet per facilitar a totes les entitats la participació en el projecte
més enllà de l’assistència al Grup de Treball.

Indicadors
S’ha assolit. La Xarxa de Transicions Feministes s’ha
Un mínim de dues
reunit cada dos mesos aproximadament.
reunions amb el Grup
motor d'organitzacions
per les cures.
S’ha assolit. S’ha dut a terme un grup de treball amb les
Un mínim d'una acció
entitats interessades així com un formulari per a la
amb les entitats del CJB.
diagnosi amb una desena d’entitats participants.
Actes de les reunions, relatoria del grup de treball, anàlisi
Materials obtinguts
dels formularis.
Totes les entitats del CJB i les entitats membres de les
Nombre i perfil d'entitats
Plataformes que formen la Xarxa de Transicions
/ persones beneficiàries
Feministes.
Gener - Desembre 2021.
Dates de realització
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6.4 Acció pel 25-N
Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2021
Aquest 25 de novembre s’ha aprofitat el Fòrum Internacional Youth Act sobre activisme
juvenil arreu del món per a fer visibles les lluites dels 15 països participants en el
Fòrum en aquest dia.
Al llarg de la durada del Fòrum s’ha visibilitzat entre les assistents les mobilitzacions
que es duen a terme en motiu del 25N en diferents països. També s’ha elaborat un
recull de les mobilitzacions via Xarxes Socials. Per últim, s’ha elaborat un manifest que
s’ha llegit en les activitats del Fòrum Internacional.
Aprofitar el Fòrum per a fer una acció pel 25 de novembre s’ha valorat molt
positivament perquè no era una acció aïllada sinó que tenia un context i un sentit.
Malgrat això, s’ha descobert que el 25 de novembre no és una data tan internacional
com es creia (hi ha molts països que no ho commemoren) i això ha fet que el
recopilatori final no tingués l’impacte esperat.
Indicadors
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.

S’ha assolit.

S’ha assolit.

S’ha assolit.

Manifest, publicacions a les XXSS
Materials obtinguts
Nombre i perfil d'entitats Assistents al Fòrum Internacional Youth Act i seguidores
/ persones beneficiàries de les xarxes socials del CJB.
Novembre 2021
Dates de realització
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6.5 Acció pel 8-M
Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2021
Aquest 2021 s’ha dut a terme pel 8 de març un mural presencial amb participació
virtual, per adaptar-ho a les restriccions sanitàries de la covid-19.
Durant la setmana prèvia al 8 de març, s’ha preguntat mitjançant enquestes a
l’instagram de l’Espai Jove la Fontana quin tipus de mural es volia dur a terme, amb
quins materials, quines representacions simbòliques hi hauria d’haver… per generar
un mural que fos un nou imaginari col·lectiu.
Durant la jornada del 8 de març s’ha dut a terme el mural. Donat que les restriccions
sanitàries no permetien l’assistència presencial a la pintada de mural, s’ha retrasmés
en format virtual per facebook i instagram de l’Espai Jove la Fontana.
També s’ha publicat un comunicat públic assenyalant que en un context extraordinari
el feminisme es fa més imprescindible que mai, posant de relleu la crisi de les cures i
el paper que les joves tenim en revertir aquesta situació.
Indicadors
S’ha realitzat una reunió conjunta amb l’Espai Jove la
Haver realitzat un mínim
Fontana per coordinar l’acció i encaixar-la en el marc del
d'1 reunió de coordinació
Calendari Singular que organitzen anualment.
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.

S’ha assolit.

S’ha assolit.

Vídeo de la realització del mural, difusió per les XXSS
Materials obtinguts
Nombre i perfil d'entitats Persones joves de Barcelona
/ persones beneficiàries
Març 2021
Dates de realització
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6.6 Concentració en contra els feminicidis amb la Plataforma contra
les Violències de Gènere
Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2021
L’acció va consistir en la dinamització d’una concentració a la Plaça Sant Jaume
conjuntament amb la Plataforma Unitària contra les Violències de Gènere.
Prèviament a la concentració es va adequar l’espai públic amb una performance
d’objectes. Aquesta consistia en visibilitzar les dones assassinades a través de parells
de sabates, i també un gran llaç lila. En el mateix espai, es va realitzar un taller de
creació col·lectiva de cartells amb missatges reivindicatius en contra de la violència
masclista. Aquest va ser dinamitzat pel col·lectiu jove Pirulís i hi va participar un total
de 15 persones.
L’acte va continuar amb la lectura del manifest, que a banda de nombrar el total de
dones assassinades aquest 2021, posava de relleu la necessitat de canvis i respostes
estructurals per a fer front a la violència institucional i la violència de la pobresa.
Acabava visibilitzant l’organització col·lectiva, la comunitat de cures i aliances i la
mirada cap al futur feminista.
Un cop finalitzat el manifest es va fer un minut de silenci per simbolitzar el rebuig als
feminicidis i en record a les 76 víctimes mortals de violència masclista al llarg del 2021.
Es va tancar l’acte encartellant un total de 9 cartells realitzats al pirulí públic més
proper, situat a La Rambla de Barcelona.
Indicadors
Haver
realitzat
1
concentració contra els
feminicidis.

S’ha assolit.

S’ha assolit. Un total de 17 persones assistents al taller i
Un mínim de 30 persones
un total de 53 persones assistents a la manifestació.
assistents.
S’ha assolit, havent-se llegit a la plaça i publicat al web un
Un
manifest
o
manifest.
posicionament sobre les
violències masclistes.
Convocatòria digital, cartell de promoció, manifest, tuits i
stories a les xarxes socials.
Nombre i perfil d'entitats La ciutat de Barcelona en la seva totalitat.
/ persones beneficiàries
20 de desembre de 2021.
Dates de realització
Materials obtinguts
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6.7 Col·laboració amb la Plataforma en Contra les Violències de
Gènere
Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2021
La col·laboració ha consistit en la creació d’una campanya de sensibilització per a
donar continuïtat al treball conjunt establert en el Fòrum Jove de l'any 2020.
Aquesta campanya ha estat dissenyada entre la Plataforma Unitària en Contra de les
Violències de Gènere (PUCVG) i el Consell de la Joventut de Barcelona (CJB) a partir
d’un grup de treball compartit en què formàven part voluntàries de totes dues entitats.
Aquest grup de treball es posa com a objectiu aterrar els feminismes de manera
senzilla a les persones joves partint de la detecció que moltes persones joves volen ser
feminismes però els falten eines aterrades per a poder-ho dur a la pràctica.
En aquest sentit el grup de treball assenyala 10 àmbits diferents per a treballar: les
relacions interpersonals, les entitats, casa, el carrer, amb les amigues i amics, a la
feina, a l’institut, de festa, en família i en les relacions sexuals. Per a dotar d’una imatge
gràfica potent que acompanyi la campanya, s’ha contactat amb la Cooperativa de
Comunicació L’Apòstrof, per a que faci el disseny així com assessorament en
l’estratègia de campanya.
La campanya donarà el seu tret de sortida durant el curs 2022 amb la difusió del
material gràfic i les diferents accions formatives, de sensibilització i lúdiques que
acompanyaran alguns dels 10 àmbits.
Indicadors
S’ha assolit. S’ha generat un grup de treball en el què han
Haver generat un espai de
participat:
treball col·laboratiu entre
● Jovent Republicà
les dues entitats.
● Joves Ecosocialistes
● Deba-t.org
● Cúrcuma
● Marea Verde
● Voluntàries Plataforma
S’ha assolit. S’ha fet una reunió mensual aproximada des
Haver realitzat un mínim
del març.
de tres reunions entre les
dues entitats.
Actes de les reunions amb la PUCVG; relatories de les 3
trobades amb l’Espai de Treball de Cures; targetons dels
Materials obtinguts
10 àmbits.
Nombre i perfil d'entitats Persones joves i entitats juvenils de la ciutat.
/ persones beneficiàries
Març - desembre 2021
Dates de realització
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6.8 Feminització de les associacions i entitats juvenils
Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2021
Al llarg del 2021 s’ha tornat a conceptualitzar la proposta i la campanya per fer-la més
holística. Les entitats del Grup de Treball han plantejat la necessitat de no fer només
visibles les dones en càrrecs de poder sinó de posar en valor les tasques
invisibilitzades que duen a terme dones i que són essencials per a mantenir les
associacions funcionant.
En aquesta línia, s’ha proposat incorporar la revalorització de les tasques en el si de la
Campanya Feminista que s’està treballant conjuntament amb la Plataforma Unitària
Contra les Violències de Gènere.
Així, s’ha tingut en compte aquesta perspectiva al llarg de tota l’elaboració. A més, la
idea de recollir de forma anònima experiències en aquest camp s’estén i també es durà
a terme en altres àmbits de treball de la campanya (institut, casa, feina…)
Indicadors
Un mínim d'una trobada
entre dones joves amb
càrrecs amb poder de
decisió en entitats i
associacions juvenils.
Una campanya a xarxes.

S’ha assolit.

Està prevista pel 2022.

Reunions, materials elaborats de la campanya, actes de
reunions.
Nombre i perfil d'entitats Entitats del CJB, entitats juvenils de la ciutat, entitats de la
/ persones beneficiàries ciutat i dones joves del teixit associatiu en general.
gener - desembre 2021.
Dates de realització
Materials obtinguts
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6.9 Construcció de nous imaginaris feministes entre les persones
joves de la ciutat
Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2021
Al llarg del 2021 s’ha seguit treballant per a transversalitzar la perspectiva feminista
als diferents àmbits de treball del CJB tenint a l’horitzó la construcció de nous
imaginari. En aquest sentit, s’ha treballat molt estretament amb l’àmbit de Justícia
Global del CJB per a impregnar de perspectiva feminista el Fòrum Internacional Youth
Act sobre lluites juvenils al món. Aquesta acció s’ha valorat molt positivament ja que
s’ha dut a terme un Fòrum Internacional amb moltes ponents que eren dones joves i
creuades per altres eixos d’opressió, que prenien inevitablement una mirada
interseccional. Així, s’han visibilitzat referents joves i diverses en molts àmbits
d’activisme diferent (emergència climàtica, antiracisme…) i s’ha pogut expandir
l’horitzó d’imaginaris a les joves de la ciutat assistents al Fòrum.
A més a més, també s’ha col·laborat amb el Departament de Promoció dels Drets de
les Dones i LGBTI+ en una millor coordinació de cara a la difusió del Premi Joves
Creadores, Premi Jove de Còmic de Sant Martí, el Premi 8 de Març “Maria Aurèlia
Capmany i el Premi 25 de novembre. Enguany, a més a més, l’Anna Winkelmann,
membre del Secretariat del CJB referent de feminismes ha estat membre del Premi
Jove de Còmic de Sant Martí.
Indicadors
Un mínim de dues
accions difoses l’any
vinculades al Premi Joves
Creadores i al Premi Jove
de Còmic de Sant Martí

S’ha assolit: S’ha fet difusió de totes dues iniciatives.

S’ha assolit. S’ha treballat conjuntament al llarg de tot el
Un mínim de dues
curs amb les tècniques i responsables del CJB per a
reunions realitzades amb
desenvolupar la perspectiva feminista de manera
tècniques i responsables
transversal als projectes.
d’altres àmbits del CJB
amb l’objectiu de fer
transversal la perspectiva
feminista
Difusió a les xarxes socials, fotografies dels actes,
Materials obtinguts
Nombre i perfil d'entitats Joves de la ciutat de Barcelona
/ persones beneficiàries
gener a desembre 2021
Dates de realització
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6.10 Formació en perspectiva LGBTI+
Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2021
Aquest any s'ha reeditat la formació col·laborada entre el CRAJ i el CJB sobre
perspectiva
LGBTI+. Per millorar les dades d'assistència i d'avaluació de l'edició de l'any passat,
s'han
repensat els continguts i les ponents per tal d'adequar-la encara més a la realitat de
les
associacions de la ciutat. Aquesta formació s’ha realitzat els dies 15 i 17 de novembre
i ha constat d’un total de dues sessions de dues hores cadascuna. La formació ha estat
a càrrec de Març Llinàs i Berta Vallvé i s’ha treballat al voltant de la construcció
d’espais segurs per a les persones LGTBI+ i d’eines que tenim a l’abast per a
transformar les nostres entitats.
La formació ha tingut 9 persones inscrites, de les quals 2 no formaven part d’una
associació juveni, però la resta sí. Finalment el nombre de participants ha estat de 6 i
l'avaluació per part d’aquestes ha estat molt positiva.
Indicadors
Un mínim d'una formació
per any.

S’ha assolit.

No s’ha assolit. Hi van haver 3 entitats inscrites a la
Un mínim de 7 entitats
formació.
inscrites a la formació.
No s’ha assolit. Hi van haver 9 inscrites i finalment van ser
Un mínim de 15 persones
6 participants.
participants
en
la
formació.
Difusió a les xarxes socials, fotografies dels actes,
materials de la formació per a les participants.
Nombre i perfil d'entitats 3 entitats de les quals 2són juvenils: Esplai Agost i Casal
/ persones beneficiàries de Joves La Dreixa.
15 i 17 de novembre de 2021.
Dates de realització
Materials obtinguts
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6.11 Guia Desviades: Presentació, difusió i col·laboracions pactades
Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2021
Aquest 2021 s’ha dut a terme l’acte de presentació presencial de la Guia Desviades i el
dossier didàctic que s’ha elaborat per complementar-la. L’acte s’ha pogut realitzar
presencialment a l’Espai Jove la Fontana, essent una de les primeres activitats
presencials que s’han pogut dur a terme després de la pandèmia de la covid-19. A més,
s’ha organitzat de manera coordinada amb el CRAJ per seguir coordinades amb les
entitats de la ciutat.
La sessió de presentació de la Guia volia arribar a professorat i altres agents educatius
(caps i monitores) per a donar-los eines per a treballar la diversitat afectivo-sexual i
de gènere amb joves. A l’acte van participar la cooperativa Candela, redactora de la
guia, la Joana Pineda i la Clara Giberga, redactores del dossier didàctic i, per últim,
membres de la comissió organitzadora de les jornades de Lleure i Feminismes. Les
assistents a l’acte van valorar-lo amb un 8,75 de mitjana.
A més a més, s’ha realitzat un enviament de la Guia Desviades a totes les entitats
membre del CJB i a d’altres entitats amb qui hem volgut compartir la Guia i crear
sinèrgies, com l’ABD.
De manera constant, s’ha anat fent difusió de la Guia de Desviades i del dossier didàctic
Indicadors
Un mínim de 3 accions
comunicatives.
Un mínim d'1 acte de
presentació de la Guia.

S’ha assolit.

S’ha assolit.

S’ha assolit satisfactòriament i s’ha publicat a la web::
https://www.cjb.cat/publicacio/dossier-pedagogic-per-laguia-desviades/
El dossier didàctic de la Guia Desviades
Materials obtinguts
Nombre i perfil d'entitats Entitats del CJB i entitats juvenils de la ciutat.
/ persones beneficiàries
Abril - Desembre 2021
Dates de realització
Un
dossier
publicat.

didàctic
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6.12 Calendarització ‘Dies de les visibilitats’
Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2021
Aquest any, seguint amb la dinàmica de l’any 2020, s'ha dut a terme una sessió de
treball amb l'Espai LGBTI+ per tal de redefinir el format dels dies de la visibilitat.
L’Espai de Treball ha assenyalat les dates importants a les que cal fer difusió.
Donat que hi ha hagut un canvi a la Direcció de Comunicació, s’ha renovat la línia de
l’any passat, coordinant-la amb la línia gràfica de la Guia Desviades i el seu Dossier
Pedagògic per tal que sigui coherent.
Indicadors
Haver realitzat 1 reunió
amb l'Espai LGBTI+.
Un mínim de tres diades
assenyalades amb el
discurs polític articulat.

S’ha assolit.

S’ha assolit.

Difusió a les xarxes socials, materials gràfics nous.
Materials obtinguts
Nombre i perfil d'entitats Tot el públic virtual del CJB, espai de treball LGBTI+,
/ persones beneficiàries entitats juvenils LGBTI+ a les que fem difusió
Gener a desembre 2021
Dates de realització
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6.13 Setmana de la dissidència afectivosexual i de gènere
Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2021
La Setmana de la Dissidència del 2021 s’ha donat a terme malgrat les restriccions
encara vigents conseqüència de la covid-19. Per a organitzar la Setmana s’han realitzat
tres sessions de treball amb l’Espai LGBTI+. A nivell temàtic, s’ha aprofitat la
publicació de la Guia Desviades per fer èmfasi en els no-binarismes contextualitzantho en la situació de Covid-19.
La setmana ha constat de les activitats següents:
●

●

●

●

●

Dilluns 17: S’ha fet difusió de l’acte organitzat per l’Ajuntament pel 17 de Maig,
malgrat no s’hi ha participat activament per un problema de comunicació amb
el correu electrònic de la convocatòria.
Dimarts 18: Seguint el fil de l’èxit de l’any 2020, s’ha dut a terme un Trivial
LGBTI+ per l’Instagram del CJB, amb el premi d’un llibre de temàtica LGBTI+
escrit per un escriptor jove del col·lectiu.
Dimecres 19: S’ha realitzat una xerrada virtual retransmesa per Twitch, de
manera col·laborada amb lafede.cat i el Consell Nacional de la Joventut de
Catalunya sobre les realitats de les joves trans.
Dijous 20: S’ha dut a terme de manera col·laborada amb el CRAJ l’acte de
presentació de la guia LGBTI+ Desviades i el dossier didàctic que l’acompanya,
amb la Cooperativa Candela, les redactores del dossier didàctic i membres de
la Comissió organitzadora de les Jornades de Lleure i Feminismes. La
presentació s’ha pogut dur a terme presencialment amb aforament reduït a
l’Espai Jove la Fontana.
Divendres 21: Per concloure la Setmana de la Dissidència, s’ha dut a terme en
col·laboració estreta amb La Transversal, entitat membre del CJB, un acte de
clausura que ha consistit en un col·loqui al voltant de la dissidència LGBTI+ i un
concert del grup LGBTI+ ‘Fera y las Disidentes’. Malgrat les restriccions
d’aforament i les mesures sanitàries, aquest acte s’ha dut a terme
presencialment a la Plaça de Santa Rosa.

La Setmana de la Dissidència ha estat valorada positivament com a manera de
recuperar el contacte presencial entre les entitats de l’Espai de Treball LGBTI+
després d’un any de treball virtual. A més, els actes que s’han dut a terme eren molt
diferents entre ells i s’han recuperat aliances que amb la covid-19 s’havien aturat.
Indicadors
Un mínim de 4 actes
programats.

S’ha assolit.
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50 participants al Trivial LGBTI+.
60 visualitzacions de la Xerrada sobre realitats trans.
10 assistents a la presentació de la Guia Desviades.
50 assistents al col·loqui i concert LGBTI+.
170 assistents en total. No s’ha assolit l’indicador.
S’ha assolit. A l’Espai de Treball LGBTI+ hi van participar
Un mínim de 5 entitats
les entitats següents:
col·laboradores.
- Jovent Republicà
- La Transversal
- Associació Universitària Sinvergüenza
- Joventuts Comunistes de Catalunya
- La Crida LGBTI+
- ACATHI
I en activitats concretes:
- Cooperativa Candela
- Jornades de Lleure i Feminismes
- Consell Nacional de la Joventut de Catalunya
- Lafede.cat
Cartelleria, notícia web, la xerrada registrada.
Materials obtinguts
Nombre i perfil d'entitats 10 entitats beneficiàries i 170 persones joves de Barcelona
/ persones beneficiàries beneficiàries en total
Maig 2021
Dates de realització
Un
mínim
de
assistents en total.

200
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6.14 Enfortim el treball en xarxa
Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2021
Al llarg de l’any 2021, a mesura que les restriccions per la pandèmia s’han anat
suavitzant, el CJB ha anat reprenent la seva activitat prèvia habitual, sobretot pel que
fa la representació política del Secretariat.
Fins el maig no s’ha participat dels espais de participació del CMLGBTI donat que el
CJB no estava rebent els correus correctament. Un cop solucionat el problema tècnic,
s’ha participat activament del Grup de Diades del CMLGBTI, sobretot en l’organització
de l’acte en Memòria de la transsexual Sònia Rescalvo, en el que s’ha dinamitzat una
activitat d’auto-identificació de gènere.
També s’ha dut a terme una reunió bilateral amb el Centre LGBTI+ per enfortir la
relació.
Indicadors
Assistència a un mínim de
5 trobades i reunions al
curs en espais de
participació.

S’ha assolit.

No s’ha assistit a totes les convocatòries donat que durant
-Participació
en
els
un període ha estat vacant el membre del Secretariat
Plenaris del CMLGTBI en
LGBTI+
tant que membres.
-Participació en els Grups
de Treball del CMLGTBI
que
el
CJB
valori
pertinents

S’ha assolit.

S’ha assolit. S’ha dinamitzat una activitat d’auto-Participació a l'acte en
identificació de gènere en el mateix.
Memòria
de
la
transsexual
Sònia
Rescalvo Zafra.
- Participació als actes
del 17 de maig
- Participació a la CU28J Dia de l'Orgull
Materials obtinguts

No s’ha assolit.

La CU28J ja no existeix.

Actes de les reunions, imatges l’activitat dinamitzada a
l’Acte d’homenatge a Sònia Rescalvo…
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S’ha col·laborat al llarg del 2021 amb els actors externs
següents:
● Centre LGBTI+
● Obliqües
● CJAS
● Coòpolis
● Comissió Feminista XES
● Federació de Cooperatives de Treball
● Lafede.cat
● CNJC
● Servei Civil Internacional
Nombre i perfil d'entitats
● Cooperativa Candela
/ persones beneficiàries
● Jornades Lleure i Feminismes
● Associació Pirulis BCN
● Plataforma Unitària Contra les Violències de
Gènere
● Cooperativa Cúrcuma
● Marea Verde
● Cooperativa l’Apòstrof
● CRAJ
● La Transversal
● La Crida LGBTI+
Gener a desembre 2021
Dates de realització
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6.15 Difusió de recursos sobre l'àmbit de Feminismes i LGBTI+
Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2021
Aquest any s’ha recuperat la normalitat presencial a l’Espai Jove la Fontana, l’afluència
de persones i d’activitat de les associacions juvenils no ha estat la mateixa que en
altres anys. Tot i aixó, s’han distribuït un total de 4.440 materials de difusió,
desglossats en:
-

Fulletó informatiu ‘Avortament és un dret’: 207 fulletons entre 2 entitats.
Guia Re-generem-nos: 235 guies entre 3 entitats.
No siguis matxirulo: 495 guies entre 6 entitats.
Micromasclismes: 607 guies entre 7 entitats.
Desviades: S’ha fet un enviament de 2.896 fulletons entre Entitats del CJB,
entitats especialitzades LGBTI, i entitats que ho han demanat.

Indicadors
Un mínim
exemplars
físicament.

No s’ha assolit però per molts pocs exemplars: S’ha
de 5000
arribat als 4.440 exemplars distribuïts.
distribuïts

S’ha assolit. Hi ha hagut un total de 763 impressions dels
Un
mínim
de
600
recursos en versió digital.
impressions digitals dels
recursos.
Relació de guies enviades a entitats
Materials obtinguts
Nombre i perfil d'entitats Totes les entitats del CJB així com joves de la ciutat de
/ persones beneficiàries Barcelona
Gener - Desembre 2021
Dates de realització
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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
Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2021
El projecte de l’hort aquest any ha tornat a funcionar de manera regular donat la
flexibilització de les restriccions per la covid-19: les tasques de cultiu i manteniment
de l’hort habituals no s’han vist afectades.
Enguany, la gestió de l’hort la duen a terme dues entitats ACIDH i el club social S.M
Gràcia (ARTA) i han fet 52 usos de l’espai.
Actualment, s’està treballant en aprofundir la col·laboració conjunta més enllà de la
cessió de l’espai. En concret, s’està plantejant la instal·lació d’una petita casa per
donar menjar als ocells que visiten l’hort.
Al gener hi ha una reunió amb Districte per valorar l’encaix de l’hort a l’Espai Jove la
Fontana.
Indicadors
Un mínim de dues
reunions amb els agents
implicats en aquesta
acció durant el 2021.
Un mínim d'una mesura
de millora de la
col·laboració de les
entitats amb
l'equipament i les
entitats del CJB.

S’ha assolit. S’ha establert un seguiment regular de les
entitats encarregades de l’Hort.

S’està treballant perquè les entitats participin de manera
més activa de l’equipament més enllà de l’hort, però no
s’ha dut a terme cap mesura concreta.

Productes de l’hort.
Materials obtinguts
Nombre i perfil d'entitats ACIDH i el Club Social S.M Gràcia (ARTA), però també totes
/ persones beneficiàries les persones usuàries de l’Espai Jove la Fontana.
Gener - Desembre 2021.
Dates de realització
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7.2 Jornades de Sostenibilitat
Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2021
Al llarg del 2021, seguint amb el treball impulsat el 2020 encarat a transformar les
jornades i adaptar-les a un format que s’ajustés més a les demandes de les
associacions juvenils i les persones joves de la ciutat, s’ha organitzat una xerrada sobre
l’emergència climàtica en contextos internacionals en el marc del Fòrum Internacional
Youth Act. Aquest Fòrum Internacional ha comptat amb la participació de més de 40
ponents joves expertes en diferents temàtiques d’una quinzena de països, entre elles,
l’emergència climàtica.
La xerrada duia per títol: “Qui Sosté les ciutats? Resistències rurals contra
l’emergència climàtica” i era un diàleg entre dues activistes colombianes (Gabriela
Franco, del col·lectiu La Totuma i Ediana Montiel de la Corporación Wayuuando) i un
activista local (Bernat Lavaquiol, portaveu de la Plataforma Stop JJOO). Aquest diàleg
el va moderar Manel Riu, periodista de Crític.
L’activitat s’ha valorat molt positivament, ja que ha comptat amb molta més assistència
que les Jornades de Sostenibilitat amb l’antic format que s’havia realitzat.
Indicadors
S’ha assolit parcialment. S’ha dut a terme una xerrada
Un
mínim
d'unes
d’emergència climàtica en el marc d’unes jornades més
jornades organitzades.
grans.
S’ha assolit. Hi ha hagut un total de 45 persones.
Un mínim de 30 persones
assistents
Imatges de la sessió, difusió a les xarxes socials, llista
d’inscrites.
Nombre i perfil d'entitats Joves de Barcelona, membres de les entitats del CJB i
/ persones beneficiàries joves internacionals.
Novembre 2021.
Dates de realització
Materials obtinguts
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7.3 Comissió Sostenible
Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2021
La Comissió Sostenible s’ha mantingut activa malgrat les restriccions per la covid-19.
La seva activitat ha augmentat de manera significativa a la tornada a la presencialitat
al llarg de l’any.
Aquest any, a causa del relleu intern de treballadores, s’ha treballat en l’avaluació de
les mesures que havia implementat la comissió sostenible fins al moment així com de
fer un pla de futur. S’ha valorat que la cultura de la sostenibilitat està molt arrelada al
Consell de la Joventut de Barcelona i els serveis que gestiona. En aquest sentit, la
comissió farà un seguiment dues vegades l’any de les accions dutes a terme així com
farà noves propostes.
Enguany, s’ha creat una nova infografia per resumir noves mesures i propostes
sostenibles, entre d’altres:
-

Tovalló reutilitzable per dinar
S’han regalat ampolles de vidres reutilitzades a les treballadores que encara
no en tenien
S’han posat plantes a l’interior de l’equipament per fer-lo una mica més verd

Indicadors
Un mínim de tres
reunions de la Comissió
Sostenible cada any.
Un mínim de dues
iniciatives executades
cada any.

S’ha assolit. Al llarg del 2021, en el procés de redefinició
de la comissió s’han dut a terme 6 reunions de la comissió.

S’ha assolit.

Infografia per a les treballadores, actes de les reunions.
Materials obtinguts
Nombre i perfil d'entitats Treballadores del CJB i usuàries de l’Espai Jove la
/ persones beneficiàries Fontana.
Gener - Juliol 2021.
Dates de realització
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7.4 Anàlisi de la realitat de les entitats juvenils envers la lluita
ecologista i la sostenibilitat
Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2021
Projecte realitzat durant el 2020 i justificat a la memòria 2020
Indicadors
Haver realitzat mínim 3
entrevistes

Projecte realitzat durant el 2020 i justificat a la memòria
2020

Projecte realitzat durant el 2020 i justificat a la memòria
Haver detectat mínim
2020
dos reptes compartits del
moviment juvenil.
Projecte realitzat durant el 2020 i justificat a la memòria
2020
Nombre i perfil d'entitats Projecte realitzat durant el 2020 i justificat a la memòria
/ persones beneficiàries 2020
Projecte realitzat durant el 2020 i justificat a la memòria
Dates de realització
2020
Materials obtinguts
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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
Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2021
Projecte realitzat durant el 2020 i justificat a la memòria 2020. Actualment el CJB
segueix participant en la Xarxa per la Justícia Climàtica, amb desenes d’altres entitats
i col·lectius joves, aportant-hi perspectiva juvenil i creant xarxa.
Indicadors
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.

Projecte realitzat durant el 2020 i justificat a la memòria
2020
Projecte realitzat durant el 2020 i justificat a la memòria
2020
Projecte realitzat durant el 2020 i justificat a la memòria
2020

Projecte realitzat durant el 2020 i justificat a la memòria
2020
Nombre i perfil d'entitats Projecte realitzat durant el 2020 i justificat a la memòria
/ persones beneficiàries 2020
Projecte realitzat durant el 2020 i justificat a la memòria
Dates de realització
2020
Materials obtinguts
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7.6 Foment de la participació de les entitats juvenils als espais de
participació municipals
Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2021
Durant l’any 2020 es va dur a terme un calendari compartit entre totes les membres
de l’Espai de Treball d’Emergència Climàtica per poder fer més compartida
l’assistència als espais de participació municipals. Amb la covid-19 molts d’aquests
espais es van desactivar.
Enguany el CJB ha estat treballant per recuperar els vincles amb les entitats de l’àmbit
d’Emergència Climàtica, que s’han desactivat en molts casos. En aquest sentit s’ha
prioritzat la reconstrucció de l’Espai de Treball.
Amb el Departament d’Ecologia Urbana es va acordar fer un grup de treball per al Pla
de Cultura de Sostenibilitat, però finalment des del Departament no es va poder
assumir.
Donada la dificultat d’enguany en la participació s’ha valorat que, més enllà del context,
cal repensar la forma de participar de les entitats juvenils en els espais municipals de
cara l’any 2022.
Indicadors
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.

No s’ha assolit.

No s’ha assolit.

Materials obtinguts
Nombre i perfil d'entitats / persones beneficiàries
Dates de realització
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7.7 Reivindicar tarifes de transport públic que s'adaptin a les
necessitats de les joves i les entitats
Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2021
Durant l’any 2021 s’ha donat continuïtat a la campanya #EnsMovem per a les millores
en la política tarifària.
El juliol del 2021 s’ha realitzat un Grup de Treball amb el Grup Motor de la Campanya,
de manera coordinada amb el Consell Nacional de la Joventut de Catalunya, per a
definir la nova campanya en l’àmbit comunicatiu i d’incidència.
Els continguts de la campanya pública s’han treballat conjuntament amb Associació
per a la Promoció del Transport Públic. La campanya s’ha fet pública al mes de
novembre després de dos mesos de presentar-la internament a les entitats membre
dels dos Consells i ha tingut impactes en premsa local i autonòmica.
La valoració que s’ha fet de la campanya és positiva, ja que hi ha hagut impacte
mediàtic i ha servit per constatar que la demanda de la t-jove fins als 29 anys i tenir
una tarifa pròpia per a l’associacionisme són demandes generalitzades entre les
persones joves i les entitats del CJB.
Indicadors
Haver realitzat, com a
mínim, 1 reunió amb
l’ATM.
Haver realitzat una
campanya per xarxes de
reivindicació de
l'allargament de la TJove, la instauració de la
T-lleure i l'allargament
de la T-16 cap als 18
anys.

Durant la primera fase de la campanya hi ha hagut una
reunió amb la Tinència d'Alcaldia d'Ecologia, Urbanisme,
Infraestructures i mobilitat i amb la Regidoria de Mobilitat
S’ha assolit.

Actes de les reunions, cartells i materials gràfics a les
xarxes socials, comunicat públic, reculls de premsa
Nombre i perfil d'entitats Totes les persones joves de la ciutat de Barcelona i les
/ persones beneficiàries entitats juvenils.
Durant tot el 2021, seguint la feina començada l’any 2020.
Dates de realització
Materials obtinguts
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7.8 Introducció de perspectiva juvenil a l'urbanisme
Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2021
S’ha seguit treballant amb les tècniques de territori del CJB i del CRAJ i s’ha fet el
retorn de les problemàtiques detectades amb relació a l’urbanisme en diferents barris
de Barcelona al Departament d’Ecologia Urbana.
El Departament d’Ecologia Urbana després de valorar les propostes ha valorat que no
es poden dur a terme les modificacions urbanístiques proposades per les entitats i el
projecte s’ha aturat.
Indicadors
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.

S’ha assolit.

No s’ha assolit.

No s’ha assolit.

Actes de les reunions
Materials obtinguts
Nombre i perfil d'entitats / persones beneficiàries
2021
Dates de realització
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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
Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2021
La implementació del nou model del VCP només dirigit a 2n d’ESO i especialitzat en la
participació en l’institut es valora molt positivament. A més, s’ha adaptat el programa
adequant-lo amb les mesures de seguretat per la covid-19 i s’ha desenvolupat de
forma adient. És un projecte en constant avaluació i, és per això que, cada any,
s’incorporen moltes millores. A part de modificar el disseny per poder treballar millor
els continguts, també es treballa cada vegada de forma més coordinada amb els
centres i amb els punts JIPs.
Indicadors
Implementar el projecte
en un mínim de 10
centres educatius
Més de 700 alumnes
s'han
beneficiat
del
projecte.

El projecte s’ha implementat a 12 instituts.

S’han beneficiat del projecte 936 alumnes.

S’ha canviat el disseny del programa, ja que el VCP 2019Modificacions de millora
2020 estava pensat per treballar la participació tant a
realitzades en el projecte
l’institut com en l’entorn. Per això, s’ha tret la sessió que
o en els seus continguts i
treballava l’entorn i s’han incorporat canvis en les quatre
materials.
sessions per profunditzar en la participació en l’institut.
També s’ha introduït el servei del CRAJ per oferir un
acompanyament en cas que l’institut vulgui donar
continuïtat de les propostes sorgides en el VCP. Aquest
curs, a més, s’estandaritza que el VCP és de 4 sessions i
no de 3 o 4 a escollir per centre. Finalment, per adaptar el
programa a la normativa per la covid-19, s’han modificat
les dinàmiques que comportaven més proximitat entre
l’alumnat.
Han participat de la borsa de dinamitzadores joves
Nombre de federacions
associades de 4 federacions. Aquestes són: Esplac,
que
participen
del
Escoltes Catalans, Moviment de Centres d’Esplais
projecte
Cristians de Catalunya (MCECC), i Minyons Escoltes i Guies
de Catalunya (MEiG).
Han participat 39 dinamitzadores. Territorialment, hi havia
Nombre de persones que
dinamitzadores de 7 districtes. Dels únics que no hi havia
participen de la borsa de
dinamitzadores ha estat d’Horta-Guinardó i de Nou Barris.
dinamització, que n'hi
Dels districtes que hi havia dinamitzadores, només a
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hagi un mínim de dues Ciutat Vella i Sant Andreu només hi havia una
per a cada districte.
dinamitzadora.
S’han dut a terme les 3 trobades: formació inicial,
Realització de mínim 3
avaluació de seguiment i valoració final.
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.
És un projecte que es valora molt positivament. Els centres
Grau
de
satisfacció
valoren que és d’utilitat per poder treballar la participació
respecte
al
projecte
i concretar-la en les formes de participació que existeixen
segons els diferents
a l’institut. Des de l’alumnat també es valora positivament
agents.
en quant tenir l’oportunitat per pensar què els hi agradaria
millorar de l’institut i sentir-se com a agents actius dins
del centre. Des de les dinamitzadores també es valora
positivament com a projecte que genera llavor de
participació i que és una borsa de treball que reconeix les
competències adquirides a través de l’associacionisme.
Amb tot això, com que és un projecte que treballa la
participació, constantment rep crítiques per com millorar
o profunditzar en els continguts. Des del professorat, es
posa èmfasi en treballar la participació d’una forma
conscient i responsable i no des de la queixa, des de
l’alumnat s’identifica la necessitat de generar espais on
aprendre a com participar i, des de les dinamitzadores
s’avalua la necessitat que pels centres, la participació
sigui una aposta holística i que, per tant, també es treballin
les estructures i els espais que promouen la participació.
Amb tot, des del CJB es valora que cada vegada el
contingut del VCP es concreta més i té un valor molt potent
d’entrar l’associacionisme a l’institut i poder treballar la
participació des d’una mirada crítica.
- Correus de difusió
- Projecte Visc, Convisc i Participo a l’institut! Dirigit
a 2n ESO 2020-2021
- Programa de sessions 2020-2021.
- Guia per a l'equip de dinamització 2020-2021.
Materials obtinguts
- Apartat del VCP del web sortimdelaula.cat.
- Apartat de "Recursos" del web sortimdelaula.cat.
- Formularis d'inscripció
- Formularis de valoració
- Recull de valoracions
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- Vídeo de difusió del VCP
S’han beneficiat 936 alumnes de 44 grups-classe de 12
Nombre i perfil d'entitats
instituts diferents. També s’han beneficiat les 39
/ persones beneficiàries
dinamitzadores de 4 federacions del lleure diferents.
S’ha realitzat durant tot el curs 2020-2021.
Dates de realització
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8.2. Disseny del Projecte Visc, Convisc... Participo a l’entorn! Dirigit a
3r d'ESO
Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2021
Durant el 2021 s’ha acabat de dissenyar el programa del VCP a 3r d’ESO que treballa
específicament la participació a l’entorn i la vinculació de l’alumnat amb
l’associacionisme. En base el disseny elaborat amb la prova pilot del curs 2019-2020,
durant el 2021 s’ha avaluat la viabilitat d’extrapolar la prova pilot en el VCP ordinari i
s’ha modificat part del programa. Per tant, a partir de la primera proposta del VCP a
l’entorn, durant el 2021 s’ha treballat per com concretar-la més i com fer-la més
aterrada a la realitat de l’alumnat de 3r d’ESO. També s’ha planificat com serà la
coordinació amb els agents que ja es coordinaven en aquest programa (instituts i JIPs)
i identificar altres agents amb qui es pot vincular el programa.
Indicadors
Dissenyar el programa
VCP a l’entorn!

El programa s’ha dissenyat.

S’han elaborat els materials
Realitzar els materials
desenvolupar les sessions.
necessaris pel programa

necessaris

per

a

A part de la coordinació amb l’Institut i els punts JIPs, ha
Coordinació amb altres
començat la coordinació amb Pla de Barris i s’ha
agents susceptibles a
identificat la possibilitat de coordinar-se amb Casals de
participar del projecte
Joves.
- Projecte Visc, Convisc i Participo a l’entorn! Dirigit
a 3r ESO
- Programa de sessions 2020-2021.
Materials obtinguts
- Guia per a l'equip de dinamització 2020-2021.
- Apartat del VCP del web sortimdelaula.cat.
- Apartat de "Recursos" del web sortimdelaula.cat.
- Vídeo de difusió del VCP.
Encara no s’ha implementat de manera que no se n’ha
Nombre i perfil d'entitats beneficiat directament cap alumne i centre educatiu. La
/ persones beneficiàries idea serà que el curs 2021-2022 ja se’n beneficiïn els
alumnes.
Tot el 2021
Dates de realització
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8.3. Sortimdelaula.cat i altres eines de difusió
Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2021
El sortimdelaula compleix la necessitat de centralitzar tots els recursos i serveis que
ofereix el CJB en relació amb la participació a l’institut. Es valora que és útil per
gestionar el projecte del VCP, la Formació per a Representants i les informacions de
la Campanya de foment del vot per a les eleccions escolars. A més, és un recurs per
fer extensiu al professorat, al punt JIP i a l’alumnat quan tenen dubtes sobre la
participació estudiantil als centres.
Per últim, com es renovarà la web del CJB també s’actualitzarà la línia gràfica del
Sortimdelaula i s’aprofitarà per repensar quins continguts ha de tenir el Sortimdelaula.
Indicadors
S’han actualitzat tots els enllaços necessaris. S’han
Actualitzar
tots
els
actualitzat els enllaços del VCP, de la Formació per a
enllaços del web que
Representants de l’alumnat i els enllaços de les eleccions
siguin necessaris.
pel Consell Escolar.
S’han actualitzat els continguts del web relacionats amb el
Actualitzar
tots
els
VCP, la Formació per a Representants i les eleccions al
continguts del web que
Consell Escolar.
siguin necessaris.
Vehicular
totes
les
informacions
de
les
activitats
del
CJB
relacionades amb el món
estudiantil a través del
web.

No s’ha assolit. S’ha prioritzat concentrar al Sortimdelaula
les informacions que es treballen des del CJB en relació
amb la participació estudiantil. Es revisarà de cara el 2022
amb la nova web del Sortimdelaula quines informacions ha
de tenir la web i, en concret, si ha de vehicular i com la
informació del moviment estudiantil.

S’han publicat 7 notícies al web i 3 entrades.
Publicar un mínim de 20
Aquest objectiu no s’ha assolit perquè s’està treballant per
entrades o notícies al
renovar la pàgina web del sortimdelaula juntament amb la
web.
renovació de la web del CJB. Això ha provocat no elaborar
una planificació comunicativa tal com estava previst en els
inicis del 2021.
S’ha assolit s’ha arribat a 2.438 sessions.
Arribar a les 1500
sessions al web.
Arribar a les 1700 pàgines
vistes al web.
Publicar
explicatiu
VCP!

el
vídeo
del projecte

S’ha assolit, s’han visualitzat 5.400 pàgines.

El vídeo del projecte VCP s’ha publicat.
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Entrades i continguts del Sortimdelaula.cat
Les persones beneficiàries són l’alumnat perquè tenen un
portal de referència sobre la participació a l’institut. Per
això, en concret, li interessa a l’alumnat que vol exercir o
exerceix un càrrec de representació a l’institut. També
Nombre i perfil d'entitats
se’n beneficia el professorat, ja que també hi ha recursos
/ persones beneficiàries
per acompanyar en la participació i és la web per
inscriure’s als diferents projectes del CJB. Finalment,
també se’n beneficien els Punt JIPs en tant que a la web
es centralitzen recursos sobre la participació estudiantil.
Tot el 2021.
Dates de realització
Materials obtinguts
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8.4. Campanya de Foment del Vot a les eleccions al Consell Escolar
Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2021
Es valora molt positivament per a la Campanya de Foment del Vot a les eleccions al
Consell Escolar que s’hagi relacionat amb la Formació per a Representant realitzada
l’octubre del 2021. Aquest 2021, la formació ha servit com a tret de sortida de la
Campanya, ja que es va especificar per dotar d’eines a les participants per com
organitzar la Campanya per presentar-se a les eleccions al Consell Escolar. Després,
des del CJB es van facilitar materials als instituts per si els hi eren útils per fomentar
la participació en les eleccions.
Des del CJB també s’han resolt dubtes que han sorgit a professorat o a JIPs entorn les
eleccions al Consell Escolar. Un cop realitzades les eleccions, han sorgit dos dubtes
en relació amb els resultats de les eleccions i incidències que han passar que s’estan
acompanyant des del CJB.
Indicadors
S’han realitzat 3 reunions amb el CEMB. També trucades i
Realitzar un mínim de 2
correus de coordinació.
reunions de coordinació
amb el CEMB
S’han dut a terme 3 reunions amb les JIPs per treballar
Treballar aquesta línia en
com enfocar la Campanya per a les eleccions al Consell
un mínim de 2 reunions
Escolar i una reunió per difondre els recursos treballats
amb els JIPs
des del CJB per fer arribar als instituts. El seguiment de
les eleccions es farà de cara el 2022 quan es tinguin
recollits els resultats des del Consorci d’Educació.
S’han actualitzat els materials necessaris per a la
Actualitzar
tots
els
Campanya de Foment del Vot.
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.

S’ha arribat a les 122 visites.

No s’han realitzat notícies de seguiment de les eleccions.
Publicar un mínim de 3
S’espera poder publicar notícies un cop es tinguin els
notícies
al
web
resultats de les eleccions.
sortimdelaula.cat sobre
el seguiment de les
eleccions
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Encara no es tenen els resultats de les eleccions publicats
Recollir els resultats de
de manera que encara no s’ha pogut avaluar.
participació
en
les
eleccions.
S’han enviat per correu els cartells als 211 instituts del
Repartir un mínim d'un
cens del CJB i a totes les JIPs.
cartell
per
centre
educatiu de secundària
(230 cartells).
Cartell per promoure el foment del vot a les
eleccions
- 2 notícies per promoure la participació en el
Consell Escolar com a representant i per fomentar
el vot a les eleccions
- Guia de recursos per a les eleccions al CE dirigida
a l’alumnat
- Guia de recursos per a les eleccions al CE dirigida
Materials obtinguts
al professorat
- Competències del CE
- Membres del CE
- Funcions de les persones representants de
l’alumnat
- Com preparar una campanya electoral?
- Preparació prèvia d’una reunió del CE
Les persones beneficiàries són l’alumnat dels instituts de
Barcelona que reben els recursos esmentats
anteriorment per a poder tenir més eines per organitzar la
Nombre i perfil d'entitats
Campanya de foment del vot per a les eleccions del Consell
/ persones beneficiàries
Escolar. També se’n beneficia el professorat i els punts
JIPs per si volen utilitzar aquests recursos per
acompanyar en la participació.
Realitzat entre juny i desembre del 2021.
Dates de realització
-
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8.5. Formació per a representants de l'alumnat
Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2021
Les dues formacions s’han valorat molt positivament. La formació del març del 2021
va ser virtual pel context de la covid-19, es van revisar els continguts per adequar-la
més a les necessitats de l’alumnat. La formació de l’octubre del 2021 s’ha valorat molt
positivament perquè s’ha aconseguit una coordinació amb les JIPs que ha facilitat la
millora dels continguts. Per millorar, s’ha valorat la necessitat d’arribar a més
participants i repensar la dinamització de la formació, ja que el 2021 l’ha assumida el
punt JIP.
Indicadors
Les dues formacions s’han organitzat amb els Punts JIPs.
Organitzar la formació
Les entitats estudiantils no han participat de l’organització
amb els Punts JIP i
ni del desenvolupament de les jornades, ja que actualment
entitats estudiantils
focalitzen els seus esforços en el treball directe en centres
educatius i, sobretot, en les universitats.
L’equip de dinamització són els punts JIPs. No hi ha
Conformar un equip de
entitats del món estudiantil que en l’actualitat tinguin com
dinamització
amb
a línia de treball participar d’aquestes jornades.
participació d'entitats del
món estudiantil i punts
JIP
Es va enviar la carta d’invitació a tots els centres de
Enviar la carta d'invitació
secundària de la ciutat.
a tots els centres de
secundària de la ciutat.
Per la formació de representants del març de 2021 es van
Plantejar la formació en
realitzar 2 grups de treball amb els punts JIPs.
un mínim de dos GT amb
Per la formació de representants de l’octubre de 2021 es
els Punts JIP
van realitzar 5 grups de treball amb els punts JIPs.
Per cada formació de representants s’han fet dues
Realitzar un mínim de
reunions amb tot l’equip de dinamització. La primera per
dues
reunions
amb
exposar què és la formació per a representants de
l'equip de dinamització
l’alumnat i els seus objectius. La segona ha estat un assaig
per
treballar
els
general de tota la formació.
continguts i metodologies
de la formació.
A la formació realitzada el març del 2021 es van beneficiar
Més de 90 estudiants
70 alumnes.
s'han beneficiat de la
A la formació realitzada l’octubre del 2021 es van
formació.
beneficiar 62 alumnes.
En les dues formacions es van beneficiar 13 docents
Un mínim de 10 docents
respectivament.
han participat en la
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formació
dirigida
professorat.

al

Escaleta de les dues formacions
Carta d’invitació de les dues formacions
Formularis d’inscripció a les formacions
Materials obtinguts
Actes de les reunions de preparació
Crònica al sortimdelaula.cat de les dues
formacions
Nombre i perfil d'entitats S’han beneficiat 70 alumnes al març i 62 a l’octubre.
/ persones beneficiàries També 13 professors a cada formació.
Tot el 2021
Dates de realització
-
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8.6. Coordinació i suport entre agents que promouen la participació
estudiantil
Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2021
En relació amb el primer objectiu d’aquesta línia que és iniciar una coordinació amb
els diferents agents que promouen la participació en els instituts, s’ha iniciat una petita
diagnosi, però de forma bilateral amb el CRAJ, punts JIPs, Departament de Joventut,
CEMB i s’ha participat de la Comissió de Seguiment Tècnica del Procés Participatiu de
la Ciutadania Adolescent de Barcelona. En primer lloc, amb el CRAJ s’ha coordinat
realitzar una oferta més qualitativa, materialitzant les necessitats que identifica el CJB
amb acompanyaments que pugui oferir el CRAJ. Amb els punts JIPs i el Departament
de Joventut s’ha identificat que hi ha districtes com Sarrià o Horta-Guinardó que
generen un espai de formació en participació a escala de districte. Amb el CEMB, s’ha
valorat que hi ha molts agents que treballen la participació, però que manca una
coordinació i, per això, s’ha marcat el compromís de cara el 2022 de millorar aquesta
coordinació. Finalment, com a CJB s’ha participat de la Comissió de Seguiment Tècnica
del Procés Participatiu de la Ciutadania Adolescent de Barcelona. Tot això ha servit per
clarificar una mica més els agents que estan treballant la participació per poder
identificar millores.
En relació amb el segon objectiu que és ‘ser una eina d’acompanyament pel moviment
estudiantil’, des del CJB s’han ofert els recursos i espais de participació que té per
acompanyar a les entitats estudiantils. D’aquí, els sindicats han participat dels espais
de trobada i decisió del CJB (Trobada d’Entitats i AGO) però no han demanat un
acompanyament més concret. Per últim, s’ha incorporat al CJB una entitat estudiantil
nova.
Indicadors
El 2021 no s’han arribat a realitzar aquestes reunions de
Nombre de reunions de
coordinació amb tots els agents identificats sinó que s’han
coordinació entre punts
fet reunions bilaterals, 3 amb el CRAJ i 1 amb JIPs.
JIPs, Casals de Joves,
Perseguint l’objectiu que tenien aquestes reunions, s’ha
CRAJ i CJB.
fet també reunió amb CEMB i Departament de Joventut (no
estaven contemplats). També s’ha participat en la
Comissió de Seguiment Tècnica del Procés Participatiu de
la Ciutadania Adolescent de Barcelona.
S’ha acompanyat l’entrada al CJB d’Erasmus Student
Nombre
d'entitats
Network Barcelona UPF (ESN).
estudiantils
acompanyades
Durant el 2021 no s’ha treballat en cap campanya
Nombre de Campanyes
estudiantil perquè els sindicats han estat treballant en
estudiantils que des del
l’enfortiment intern i en reivindicacions a escala de
CJB s'ha donat suport
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comunitat autònoma o estatal de manera que el CJB no ha
estat un agent clau amb qui treballar les seves campanyes.
S’ha afegit una entitat (ESN) al CJB. A la trobada d’entitats
Incrementar el nombre
i a l’AGO han participat els sindicats membres del CJB.
d'entitats amb les quals
el CJB té una coordinació
establerta
S’ha buscat la coordinació, però després de la covid-19 els
Haver mantingut una
sindicats d’estudiants estan prioritzant línies de treball
comunicació fluida amb
d’àmbit de comunitat autònoma i no tant de ciutat, ja que
les entitats del món
l’educació depèn de la Generalitat.
estudiantil
i,
particularment, amb els
quatre
sindicats
membres
No s’han realitzat Grups de Treball perquè no ha sorgit la
Nombre de Grups de
necessitat des dels sindicats estudiantils.
Treball
d'Estudiantils
realitzats
Nombre de comunicats i/
o
posicionaments
realitzats com a Grup de
Treball

Cap perquè no s’han realitzat Grups de Treball.

Actes de les reunions amb CRAJ, JIPs,
Departament de Joventut i CEMB entorn la
Materials obtinguts
promoció de la participació en els instituts.
De forma directa no hi ha entitats beneficiàries. Si fruit
d’aquesta diagnosi s’aconsegueixen optimitzar els serveis
Nombre i perfil d'entitats i fer una intervenció en la promoció de la participació de
/ persones beneficiàries forma més coordinada, les beneficiàries seran tant els
agents que ofereixen aquests serveis com l’alumnat i
centres educatius que rebin aquests serveis.
Durant el 2021.
Dates de realització
-
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8.7. Coordinació i accions entorn el reconeixement, finançament i
espais de les entitats d'associacionisme educatiu
Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2021
Durant tot el 2021 s’ha anat fent seguiment de necessitats del lleure que estan
emmarcades amb accions de la Mesura de Govern. El seguiment de la Mesura de
Govern, des d’un pla més genèric, s’ha fet amb el Departament de Joventut on s’ha
establert un pla de treball amb l’ET d’Associacionisme Educatiu prioritzant quines
accions dur a terme i en quina calendarització. Es valora positivament que, tot i ser una
Mesura de Govern que s’estableix entre 2018 i 2021, es trasllada des de l’Ajuntament
que serà una mesura continuista els pròxims anys.
En l’àmbit polític, s’ha fet una reunió amb la Comissionada d’Educació per abordar les
accions de la mesura relacionades amb els equipaments escolars i una reunió amb el
regidor de Joventut per abordar problemes de finançament, necessitat de locals i de
reconeixement. Necessitats contemplades també en les accions de la Mesura de
Govern.
Es valora que la Mesura de Govern contempla moltes accions i que, de l’avaluació i
seguiment de la mesura sorgeixen diferents accions que es recullen en la resta de
línies sobre l’educació en el lleure d’aquest conveni.
Des de l’ET d’Associacionisme Educatiu del CJB, conformat per les 8 federacions del
lleure, es treballa de forma continuada en les necessitats dels esplais i agrupaments
de Barcelona que s’identifiquen. Aquest 2021 s’ha treballat per garantir que durant el
2021 es pogués fer lleure malgrat la covid-19 i s’ha treballat per facilitar l’aplicació de
les mesures de seguretat i per abordar problemes sorgits com el tancament
d’equipaments per poder fer lleure o identificacions policials. També s’ha treballat per
garantir el finançament per infants amb necessitats econòmiques, millorar l’espai
públic per tendir cap a una ciutat més jugable i treballar la necessitat d’espais o locals
a Barcelona. Així com abordar necessitats que van sorgint duran el curs.
Indicadors
Dur a terme mínim una
reunió
anual
de
seguiment i avaluació de
la Mesura de Govern
entre
ET
d'Associacionisme
Educatiu i el Comissionat
d'Educació, Infància i
Joventut/Departament de
Joventut.

No s’ha realitzat una reunió explícita d’avaluació de la
Mesura de Govern amb comissionat d’Educació i amb
regidor de Joventut en el mateix moment.
S’ha dut a terme una reunió d’avaluació entre l’ET
d’Associacionisme Educatiu i Departament de Joventut, de
la que han sorgit 3 reunions de seguiment entre CJB i
Departament de Joventut.
S’ha realitzat una reunió amb la Comissionada d’Educació,
CJB i Departament de Joventut per avaluar accions
concretes de la Mesura de Govern que són competència
de la Regidoria d’Educació de l’Ajuntament de Barcelona.
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S’ha realitzat una reunió amb el Regidor de Joventut per
avaluar necessitats de finançament, locals i
reconeixement.
S’ha dut a terme un seguiment de la Mesura de Govern a
Fer seguiment de la
4 ET de l’Associacionisme Educatiu.
Mesura de Govern en un
mínim de 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.

S’han realitzat 6 accions:
- Planificar un pla de treball amb departament de joventut
per
abordar
la
necessitat
d'espais.
- Participar del CEMB per generar sinergies amb la
comunitat escolar.
- Treballar la Subvenció extraordinària per garantir
l'accés de tots els infants a l'agrupament o a l'esplai.
- Planificar el Projecte Tractor.
- Resoldre la necessitat d'espai per desenvolupar
activitats durant el curs en el context de la covid-19.
- Treballar i generar posicionament per poder garantir el
desenvolupament de l'educació al lleure durant el
confinament com a mesura de prevenció de la covid-19.
A més, s’ha celebrat una reunió amb Comissionada
d’Educació i Departament de Joventut per demanar la
implementació de les accions en relació amb els
equipaments escolars. També s’ha realitzat una reunió
amb el Regidor de Joventut per demanar la implementació
de les mesures en relació amb els locals, finançament i
reconeixement.

Actes de les reunions a l’ET d’Associacionisme
Educatiu i en les reunions entre CJB i Departament
Materials obtinguts
de Joventut o Regidoria d’Educació
La implementació de la Mesura de Govern beneficia a les
8 federacions del lleure que participen de l’ET del CJB i,
Nombre i perfil d'entitats
beneficia a les 125 entitats base que en formen part i, per
/ persones beneficiàries
tant, a tots els infants, adolescents i joves que hi
participen.
Tot el 2021
Dates de realització
-
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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
Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2021
Durant el 2021 el treball que s’ha fet entorn la línia de finançament per facilitar l’accés
al lleure a infants amb famílies en situació vulnerable econòmicament s’ha basat en
dos eixos. El primer eix de treball ha estat en com millorar aquesta línia de
finançament i, el segon eix ha estat a garantir que s’implementi aquesta subvenció.
La valoració que es fa del primer eix no és positiva, ja que el novembre del 2020 es va
dur a terme una reunió amb el Regidor de Joventut on es va presentar la necessitat
d’un major finançament per garantir l’objectiu d’aquesta subvenció i es va donar retorn
polític d’aquest compromís al juliol del 2021: es va explicar que es treballaria de cara
el setembre del 2021 amb l’esborrany dels pressupostos del 2022.
En relació amb el segon eix, es valora positivament el seguiment tècnic del
Departament de Promoció a la Infància amb les incidències que van sorgint, en
especial atenció a un acompanyament juntament amb Joventut per garantir l’entrada
a la subvenció de totes les federacions. El problema ha estat que no s’ha implementat
el pagament de la subvenció del 2020 a 6 de les 8 federacions, vulnerant així les bases
de la subvenció extraordinària. A partir d’aquí, s’han destinat molts esforços per
garantir aquest pagament; fent reunions amb els grups municipals d’ERC i de
JuntsXCat i publicant comunicats per demanar el compliment del pagament.
La valoració d’aquesta línia no és positiva perquè no s’ha complert el seu objectiu sinó
que aquest finançament l’ha hagut d’assumir les entitats base i les respectives
federacions del lleure, causant greus problemes econòmics a aquestes entitats de
base voluntària.
Indicadors
Els criteris de la subvenció s’han mantingut, ja que són els
Actualitzar els criteris de
consensuats amb les federacions del lleure que participen
la
subvenció
de l’Espai de Treball del CJB.
extraordinària per tal que
satisfaci les mancances
que es detectin des de
l'Espai de Treball
S’han presentat les 8 federacions del lleure, però una no
Un
mínim
de
8
ha entrat per no haver presentat un dels documents
federacions
sol·licitats.
d'associacionisme
educatiu s'han presentat
a la subvenció.
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El 2021, han rebut el pagament de la subvenció del 2020 44
Un mínim de 70 entitats
de les 125 entitats base que han de rebre el pagament. 6
base
han
rebut
de les 8 federacions del lleure encara no ha rebut el
finançament econòmic de
finançament de la subvenció del 2020. Cap ha rebut el
la subvenció.
pagament de la del 2021.

No s’ha beneficiat cap entitat base perquè no s’ha rebut el
Un mínim de 1300 infants
finançament del 2021. La necessitat econòmica de 1481
s'han beneficiat de la
infants que s’han presentat a la subvenció del 2021 l’han
subvenció.
aportat les entitats base i les seves respectives
federacions. En el cas de la subvenció del 2020, el 2021
només s’han beneficiat 3.513 dels 10834 infants que es van
presentar per la del 2020.
S’ha fet un acompanyament continuat de totes les
Realitzar la detecció de
necessitats presentades tant per entitats base com per les
necessitats de les entitats
federacions.
base que es presenten a
Per una banda, s’han donat acompanyaments tècnics en
la subvenció.
l’entrega de la documentació necessària i en donar suport
en la presentació de sol·licituds. Per altra banda, gran part
de l’acompanyament ha estat vetllar pel pagament de la
subvenció extraordinària del 2020 i tots els requeriments
que s’han fet que no es contemplava en un inici.
S’han destinat 4 reunions del GT per treballar com millorar
Nombre de reunions o
aquesta línia de finançament.
Grups
de
Treball
destinats a millorar un
mètode
millor
de
finançament.
El grau de satisfacció és molt baix, ja que 6 de les 8
Grau de satisfacció de les
federacions no han rebut el pagament del 2020 i cap del
entitats educatives amb
2021.
el procés seguit.
Materials obtinguts

-

Actes de les reunions de l’ET d’Associacionisme
Educatiu
Acta de la reunió amb Regidor de Joventut
Actes de les reunions amb grup municipal de
JuntsXCat per resoldre l’incompliment del
pagament de la subvenció

124

Comunicats publicats a xarxes per demanar el
pagament de la subvenció del 2020
- Correus
Nombre i perfil d'entitats El 2021 les federacions no s’han beneficiat d’aquesta
/ persones beneficiàries subvenció extraordinària.
Tot el 2021.
Dates de realització
-
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8.9. Suport en millorar les condicions dels espais de les entitats
d'associacionisme educatiu
Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2021
Aquesta línia s’ha treballat en dos blocs: resoldre la problemàtica de falta d’espais del
lleure a nivell estructural i abordar problemes concrets d’esplais i caus.
En el primer objectiu s’ha treballat, principalment, entorn els equipaments escolars i
els municipals. Pels equipaments escolars, l’ET d’Associacionisme Educatiu ha format
part del CEMB per començar a apropar el lleure i les escoles a escala de ciutat i mirant
de fer un abordatge més enllà de l’autonomia de cada centre. També s’ha intentat
treballar amb la Comissionada d’Educació traslladant la demanda de fer un treball
més coordinat amb les escoles, però no n’ha sortit cap resultat derivat d’aquesta
demanda. A més a més, es va intentar participar del programa de Transformem els
patis, però de les 10 proves pilot, només en 1 escola hi havia un agrupament i no es va
contemplar la seva participació. En relació amb els equipaments municipals, s’ha estat
treballant perquè contemplin les necessitats del lleure, però encara no s’ha aconseguit
establir un conveni marc pels esplais i agrupaments allotjats en equipaments
municipals. El Regidor de Joventut va explicar la possibilitat de contemplar altres
opcions com els baixos dels Habitatges de Protecció Oficial de l’Ajuntament de
Barcelona però pel moment no s’ha avançat més.
En relació amb l’abordatge del cas per cas, s’ha treballat amb el Departament de
Joventut un protocol per poder identificar esplais i agrupaments en situació urgent i
poder activar accions ràpides. Més enllà dels casos urgents, també es va treballant
necessitats d’espais fent un seguiment des del Departament de Joventut i treballant
amb les tècniques de joventut dels districtes. S’ha fet un seguiment de 13 esplais i
agrupaments amb necessitats de locals. Es valora positivament l’inici d’aquest treball
més protocol·litzat i poder avaluar el 2021 facilita establir com treballar aquesta part
de la línia de cara el 2022.
Indicadors
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

S’ha treballat en 6 Espais de Treball.

S’ha actualitzat la base de dades.
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d'inseguretat
o
insatisfacció en relació
amb l'estat dels locals on
fan activitats
S’ha elaborat un protocol juntament amb el Departament
Elaborar un pla de treball
de Joventut.
per abordar la necessitat
d’espais dels esplais i
agrupaments tenint en
compte
el
grau
d’urgència.
Dels 13 esplais i agrupaments que s’ha estat treballant: 5
Nombre d'esplais i caus
han entrat al protocol, però 3 s’ha arribat a resoldre sense
en situació d'emergència
la implementació del protocol i 2 hi han interlocutat amb
que han aconseguit una
districte –no a través del protocol- però no s’ha trobat una
solució que els satisfaci
solució que satisfaci als esplais, 2 s’han resolt amb el
protocol i 5 encara s’està pendent si des de districte es
resol la problemàtica i 1 s’està treballant amb districte
positivament.
S’han establert les condicions que ha de contemplar un
Generar un discurs des
espai per satisfer les necessitats que presenten els esplais
de l'Espai de Treball
i agrupaments.
d'Associacionisme
Educatiu en relació amb
el model de ciutat que
satisfaci les necessitats
d'espais dels esplais i
caus.
Actes de les reunions on s’ha treballat i fet
seguiment
Materials obtinguts
- Protocol per abordar les necessitats de local o
espai d’esplais i agrupaments
Nombre i perfil d'entitats S’han beneficiat del protocol 3 entitats base.
/ persones beneficiàries
Durant el 2021.
Dates de realització
-
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8.10. Coordinar l’associacionisme educatiu amb altres agents
educatius i associatius de la ciutat
Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2021
El treball primordial d’aquesta línia ha estat l’entrada de l’Espai de Treball
d’Associacionisme Educatiu al CEMB per treballar l’educació 360º. Es valora
positivament el treball realitzat el 2021, ja que s’ha participat de la Comissió de Treball
Escoles i Entorn, Barris Educadors de la qual s’ha extret un informe. També s’ha
treballat amb Baobab per donar a conèixer el CJB a esplais i agrupaments que s’estan
creant a barris que s’han establert com a barris d’acció prioritària per poder fer un
acompanyament de les seves necessitats.
Indicadors
Detectar mínim 3 agents
educatius amb els quals
vincular-se

S’han identificat dos agents: Baobab i el CEMB

2 reunions amb Baobab i 5 reunions la CT d’Escoles i
Realitzar un mínim de 4
Entorn, Barris Educadors i 6 reunions del CEMB.
reunions on s'abordi
aquesta línia
- Actes de les reunions
- Informe Barris Educadors: Expansió Comunitària
Pel que fa a escoles encara no s’han beneficiat entitats
base, però s’ha elaborat informació amb l’objectiu de
canviar el paradigma i tendir cap a uns equipaments
Nombre i perfil d'entitats
escolars més comunitaris.
/ persones beneficiàries
Gràcies a la coordinació amb Baobab, s’ha beneficiat 1
entitat base que ha participat de reunions amb el CJB per
identificar necessitats.
Durant tot el 2021
Dates de realització
Materials obtinguts
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8.11. Reivindicar tarifes de transport públic que s'adaptin a les
necessitats de l'associacionisme educatiu
Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2021
S’ha treballat amb el Consell Nacional de Joventut de Catalunya (CNJC) per demanar
que es contempli en la política tarifària del transport públic la necessitat del
desplaçament en grup de l’associacionisme educatiu de base comunitària.
Indicadors
No s’ha dut a terme una altra reunió amb l’ATM, ja que s’ha
Haver realitzat, com a
prioritzat fer treball intern de coordinació amb el CJNC per
mínim, 1 reunió amb
determinar com articular aquesta demanda.
l’ATM.
Haver
realitzat
una
campanya per xarxes de
reivindicació d'una Tlleure conjuntament amb
la
resta
de
reivindicacions
de
mobilitat
del
CJB;
l'allargament de la TJove i l'allargament de la
T-16 cap als 18 anys

S’ha fet un comunicat conjunt amb el CNJC.

Comunicat: “Per una política tarifària de transport públic
que respongui a les necessitats de les persones joves i
Materials obtinguts
entitats juvenils”
S’han beneficiat els esplais, agrupaments i les seves
Nombre i perfil d'entitats
respectives federacions en tant que s’ha visibilitzat la seva
/ persones beneficiàries
necessitat.
Durant el 2021
Dates de realització
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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.

9.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.
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9.B. Descripció de les accions
9.1 Participació en la Taula d’Entitats amb Servei d’Atenció a les
Víctimes de Discriminació de l’OND
Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2021
Al llarg d’aquest 2021 el Consell de la Joventut de Barcelona ha participat a la Taula
d’Entitats amb Servei d’Atenció a les Víctimes de Discriminació de l’Oficina per la No
Discriminació.
Al llarg de les reunions s’ha aportat perspectiva juvenil als diferents debats temàtics i
s’ha fet aportacions genèriques en relació al barem d’edat utilitzat en l’elaboració de
l’informe.
A partir de la participació en la Taula, el CJB ha sigut una de les entitats membres
que ha participat en les càpsules formatives que acompanyen a l’informe i així com
ha participat de la taula rodona de la presentació de l’exposició que l’acompanya a la
biblioteca del Bon Pastor.
Indicadors
Un mínim d’assistència a
tres reunions de la taula.
Un mínim de tres
recursos difosos en
l’àmbit de la nodiscriminació
Un mínim de dues
aportacions concretes a
l’Informe de l’Observatori
Materials obtinguts
Nombre i perfil
d'entitats / persones
beneficiàries
Dates de realització

S’ha assolit.

S’ha assolit. Les xarxes socials del CJB han compartit els
recursos i informes que s’han compartit a la Taula de
l’OND

S’ha assolit.

Actes de les reunions, material gràfic, l’informe de
discriminacions, publicacions a les XXSS
Totes les persones joves de Barcelona i les entitats
integrants de la Taula de l’OND
Gener - Desembre 2021
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9.2 Presentació informe ‘Com viuen les joves associades les
discriminacions a la ciutat de Barcelona?’
Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2021
Aquest 24 de març s’ha dut a terme la Presentació de l’informe ‘Com viuen les joves
associades les discriminacions a la ciutat de Barcelona’ en el si de la Taula d’Entitats
de l’Oficina per la No Discriminació. La presentació de l’informe s’ha valorat de
manera molt positiva per les entitats assisents a la presentació i s’ha felicitat al CJB
per la feina feta en aquest camp de recerca poc explorat fins ara.
Les entitats assistents han mostrat interès en saber possibles continuïtats de la
recerca.
Indicadors
Haver realitzat la
presentació de l’informe
Un mínim de 10 entitats
assistents a la
presentació

Materials obtinguts
Nombre i perfil
d'entitats / persones
beneficiàries
Dates de realització

S’ha assolit.

S’ha assolit
1. ACATHI
2. Associació Catalana per a la Defensa dels Drets
Humans
3. Associació Exil
4. Bayt al-Thaqafa
5. Cepaim
6. Creación Positiva
7. Federació ECOM
8. Federació Salut Mental Catalunya
9. Federació Veus
10. Fundació Secretariat Gitano
11. Gais Positius
12. Irídia
13. Observatori contra l’Homofòbia
14. Observatori de la islamofòbia de Catalunya
15. Plataforma per la Llengua
16. SOS Racisme Catalunya
17. Unión Romaní
18. Xarxa d’Atenció a Persones Sense Llar
Difusió a les Xarxes Socials de la Presentació
Les entitats que treballen per la no-discriminació a
Barcelona i les persones joves en general
Març 2021

133

9.3 Establiment d’estratègies compartides entre entitats juvenils i
entitats de l’OND per difondre recursos i mecanismes de lluita contra
la discriminació
Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2021
Al llarg del 2021 el CJB ha estat en coordinació amb l’OND per poder produir una
estratègia conjunta.
Aquest 2021 s’ha treballat en la comunicació interna del CJB per a difondre
l’existència de l’OND i els recursos que posa a l’abast entre la seixantena d’entitats
que conformen el Consell de la Joventut de Barcelona.
- S’ha difós la notícia de l’informe pel Butlletí intern afegint una explicació sobre
l’OND
- S’ha fet un punt als Grups de Treball de cada àmbit de treball del CJB
També s’ha treballat externament en la difusió per XXSS.
A més s’han començat a assentar les bases per a l’estratègia compartida amb l’OND i
el Departament de Drets de Ciutadania. Aquesta estratègia compartida ha d’anar
enfocada a canviar la mirada de l’OND en relació a l’eix d’edat a partir d’un grup de
treball compartit amb el Consell de la Gent Gran i dur a terme unes jornades de cara
al 2022 que situen el tema sobre la taula i que facin de Barcelona una ciutat pionera
en l’assumpte.
Indicadors
Un mínim d’1 reunió amb
l’OND per a
desenvolupar l’estratègia
conjunta
Un mínim d’1 acció
realitzada
Materials obtinguts
Nombre i perfil
d'entitats / persones
beneficiàries
Dates de realització

S’ha assolit

S’ha assolit

Actes de reunions, publicacions a XXSS
Entitats membres del CJB, persones joves de Barcelona

Gener - Desembre 2021
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9.4 Aprofundiment en l’estudi de les discriminacions
Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2021
Al llarg de l’any des del CJB s’ha fet una recerca exploratòria al voltant del treball
sobre edatisme que s’ha fet en altres ciutats o a nivell europeu. La conclusió
d’aquesta recerca exploratòria és que hi ha molt poca investigació així com polítiques
públiques que facin referència a la discriminació per edat.
Amb aquesta informació s’han conceptualitzat les passes a seguir per a poder
aprofundir en l’estudi de les discriminacions per motiu d’edat però el CJB no disposa
dels recursos ni les capacitats per assumir una recerca d’aquesta complexitat.
Indicadors
Un mínim d’1 reunió amb
l’OND i el Departament
per a organitzar la
recerca
L’establiment les bases
de la recerca en
col·laboració entre el
Departament de Drets de
Ciutadania i el CJB
La participació del
seguiment, l’elaboració i
la presentació de la
recerca.
Materials obtinguts
Nombre i perfil
d'entitats / persones
beneficiàries
Dates de realització

S’ha assolit.

S’ha assolit

No s’ha assolit

guió de la recerca
totes les joves de Barcelona

2021
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9.5 Formació Antiracista
Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2021
Durant el 2021 s’ha dut a terme una formació antiracista amb joves activistes locals i
internacionals. La formació ha constat de dues sessions diferenciades, una de
pràctica i una de teòrica i ha tingut lloc en el context del Fòrum Internacional Youth
Act.
La primera sessió s’anomenava All Lives Matter? Fonaments del racisme estructural
i eines per combatre’l i hi han participat com a ponents:
- Malamine Soly de l’Associació Dunia Kato i Abarka Catering
- Wes Bellamy, extinent d’alcalde de Charlottesville als Estats Units i activista de
Black Lives Matter
- Sephane Ramos da Costa de Mulheres Negras Deciden Brasil
- Mercedes Sata Rosés Fujiwara de Catàrsia.
La conversa va ser moderada per Marcel Alcántara de SOS Racisme
La segona sessió, era un taller pràctica a partir de teatre de l’omprimit amb la Xixa
Teatre, entitat local especialitzada en teatre social.
A la formació s’hi han inscrit 77 persones i n’han assistit 45.
La sessió teòrica s’ha enregistrat en vídeo i es treballarà perquè estigui disponible
per a visualitzar-se en línia.
Des del CJB s’ha fet una valoració molt positiva de la Formació ja que treballar
l’antiracisme des d’una mirada interseccional és una de les demandes detectades en
algunes entitats juvenils.
Indicadors
La realització de la
formació.
Un mínim de 20 persones
assistents
Una valoració d’un mínim
de 7/10 entre les
persones assistents.

S’ha assolit.

S’ha assolit.

Donat que l’activitat s’ha fet en el context d’un Fòrum
Internacional en que les assistents podien anar a més
d’una formació, l’avaluació s’ha dut a terme de manera
presencial a l’acabar l’activitat. No s’ha elaborat la
mitjana però l’avaluació general era molt positiva i es
remarcava la necessitat de generar aquests espais
formatius.
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Materials obtinguts
Nombre i perfil
d'entitats / persones
beneficiàries
Dates de realització

Vídeo de la formació, publicacions a les XXSS
45 persones assistents fins al moment. Hi haurà més
beneficiàries quan estigui en línia la formació
Novembre 2021
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