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A. PRESENTACIÓ
El Centre de Recursos per les Associacions Juvenils de Barcelona
El Centre de Recursos per a les Associacions Juvenils de Barcelona (CRAJ) és un servei
co-gestionat per l’Ajuntament de Barcelona i el Consell de Joventut de Barcelona destinat a les
associacions juvenils i col·lectius de joves de la ciutat, que té l’objectiu de donar suport i
facilitar la seva gestió diària per a què aquestes puguin desenvolupar amb èxit els seus
projectes i activitats.
Per fer-ho, ofereix assessorament, acompanyament, formació i publicacions en tots els àmbits
de gestió associativa (gestió de projectes, finançament, fiscalitat, comunicació, participació,
etc.) i també a través de serveis més concrets com el lloguer de sales i material, la difusió
d’activitats associatives o el taulell d’anuncis (feina, voluntariat, mobilitat internacional,
subvencions…), entre d’altres.
El CRAJ, a més, durant el 2019 ha celebrat 25 anys de trajectòria acompanyant i oferint suport
a les entitats juvenils de la ciutat i ha seguit incorporant idees i propostes per continuar
promovent la participació i l’associacionisme juvenil de Barcelona.

Destinatàries del servei
El CRAJ és un servei que està destinat a les persones associades organitzades de la ciutat de
Barcelona o que hi duguin a terme activitats i projectes a través de:
●
●
●
●
●
●
●

Entitats juvenils constituïdes legalment
Col·lectius de joves
Xarxes de participació juvenils
Entitats juvenils de segon grau
Moviments socials
Entitats de serveis a la joventut
Aquelles entitats que, sense ser específicament juvenils, desenvolupen una tasca de
treball i sensibilització amb i/o pels joves

Presentació de la memòria anual
Presentem el document que pretén rendir comptes de totes aquelles activitats i serveis que
des del CRAJ s’han dut a terme amb l’objectiu de donar suport i facilitar la seva gestió a les
entitats i col·lectius de joves de la ciutat durant l’any 2019. Ara bé, aquesta memòria no tan
sols pretén explicar tot allò que hem fet directament amb i per a les entitats juvenils sinó que,
com ja es plasmava en el plantejament de les línies 2019, en aquesta memòria també hem
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intentat que hi quedin reflectides tots aquells canvis i millores que paulatinament anem
adoptant per tal de millorar el servei.
Així doncs, la lectora d’aquest document observarà que per a cada línia descrita hi ha uns
objectius generals i també uns objectius específics de millora per aquest 2019. Molts d’aquests
canvis s’han anat incorporant de manera gairebé fàcil i natural degut a que l’equip del CRAJ és
un equip molt nou i amb moltes idees noves, al mateix temps hi hagut d’altres idees que han
requerit més temps de preparació i planificació abans no s’han pogut implementar. I aquest
seria un resum molt ràpid d’allò al que ens hem dedicat l’equip tècnic del CRAJ durant el
2019: en seguir acompanyant i oferint recursos a entitats i col·lectius de la ciutat, i en seguir
treballant per oferir cada dia un millor servei.

L’àrea de comunicació del servei
Tal i com plantejàvem a les Línies 2019, des del CRAJ i el CJB entenem que la comunicació és
cabdal per qualsevol projecte o servei que es vulgui desenvolupar i fins i tot encara més quan
ens estem dirigint a un públic jove.
Al març del 2019 vam fer tancament i memòria del pla de comunicació 2018 i els següents
mesos van servir per recollir aspectes que creiem que havien de quedar recollits en un Pla de
comunicació. El resultats d’aquella recollida van ser una quantitat ingent de temes i preguntes
que molt difícilment es podien respondre amb un Pla de comunicació anual, sinó que moltes
d’elles caldrà que siguin abordades de manera estratègica en el futur.
La memòria semestral presentada al juliol del 2019 va servir per incloure al projecte del CRAJ
els nous objectius de l’àrea de comunicació del CRAJ i una relació de tots els canals
comunicatius amb els que treballem per cadascuna de les línies del servei. A través de les
següents pàgines, doncs, rendim comptes de quin és l’estat d’assoliment dels objectius
plantejats.
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Objectius de comunicació 2019
0. Objectius generals i específics de millora del servei o difusió del CRAJ en general
Revisar l’espai físic d’entrada al CRAJ, així com els aparadors.
Durant el 2019 s’ha revisat l’espai d’entrada al CRAJ. S’ha fet selecció de tots els fulletons i
informació en paper que hi havia exposats , reduint-los als editats pel CRAJ o el CJB i deixant la
resta als expositors exteriors. També s’ha ampliat la zona d’expositors més propera a l’entrada,
fent-los més accessibles i alliberant així una altra zona. En aquesta s’ha apostat per introduir
una taula i dos tamborets que es poden fer servir com a espai d’espera, assessoraments ràpids o
gestió de material, per exemple.
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Seguir i interactuar per xarxes socials amb altres serveis d'interès o suport a l'associacionisme
Efectivament s’ha apostat per parar més atenció a l’activitat en xarxes socials d’altres serveis
associatius, tenint-los més presents a l’hora d’etiquetar i incrementant la interacció amb
aquests, sobretot a Twitter.
Utilitzar un registre i to menys formal i més juvenil a la nostra comunicació externa
Donat que el públic del CRAJ és juvenil, sempre s’aposta per un to no gaire formal i proper a la
joventut. En aquest sentit, durant el 2019 s’ha obert el compte de Instagram del servei, on
s’han publicat diversos stories animats. D’altra banda, a Twitter s’ha apostat per l’ús recurrent
de gifs,recurs estès i utilitzat sovint per les joves.
Afegir el títol d'accessibilitat a les imatges de les xarxes socials que ho permetin
Aquest 2019 algunes xarxes socials han afegit l’opció d’afegir un títol alternatiu a les imatges
que s’hi publiquen com a mesura d’accessibilitat. Des del CRAJ s’ha començat a omplir aquest
camp en les publicacions, sobretot a Twitter, on pengem més imatges.
Començar a pensar en la nova web
Durant el 2n semestre del 2019 hem engegat el procés de començar a pensar en la nova pàgina
web del CRAJ. S’han fet diverses reunions de coordinació al respecte i s’ha comptat amb la
participació del CJB i de l’equip tècnic del CRAJ. Fins ara, bàsicament s’ha definit l’estructura
que podria tenir així com totes les funcionalitats que hauria d’incloure.
Publicar més notícies d'actualitat associativa
Pel que fa a la pàgina web, la majoria de notícies que s’han publicat han estat sobre serveis o
aspectes del CRAJ o el CJB. Sí que s’ha penjat alguna de l’actualitat associativa en general, com
l’agenda en motiu del 8M
, però la major part de l’actualitat s’ha difós per altres canals
comunicatius. Principalment: agenda de la web, Twitter i butlletí electrònic.
Revisió i renovació d'algunes pàgines de la web (Can Girona, Internacional, Cens d'entitats)
Durant aquest 2019 s’han revisat i actualitzat diverses pàgines de la web. Concretament:
- Can Girona
: durant tot l’any s’han anat introduint petits canvis per oferir una informació
més completa i acurada del terreny. Els més destacables són el plànol il·lustrat del terreny i
el calendari de disponibilitat, que hem afegit a la mateixa pàgina.
- Internacional: s’ha donat de baixa el taulell d’activitats internacionals, que tenia molt
poques visites, per una pàgina fixa on es recullen les entitats i recursos a l’abast de les
entitats per participar o organitzar a una activitat internacional. Per fer-ho s’ha comptat
amb la revisió de Ramon Closas de la Direcció General de Joventut i de les assessores de
mobilitat internacional del Sistema Integral d’Informació Juvenil.
- Acompanyament
: s’ha unificat en una sola pàgina la informació que abans teníem en dues i
s’ha estructurat de nou per fer-la més entenedora.
- Material: s’han recollit els diversos tipus de material en una sola pàgina, estalviant així una
pantalla a l’usuari a l’hora d’accedir a la informació. També s’ha afegit la categoria de
material “Kits de suport”, que inclou el Material del Protocol de les violències i la CRAJA
d’eines.
- Altres pàgines
: s’ha revisat el text d’informació de diverses pàgines per mantenir-lo
actualitzat (‘Tot el que oferim’, ‘Publicacions’, ‘Cens d’entitats’)
A més, també s’ha reordenat el menú principal de la web per fer-lo més entenedor.
Renovació del Punt Info
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Aquesta acció encara no s’ha dut a terme i es mantindrà de cara al 2020,
quan el marc teòric estigui més definit i sobretot quan se sàpiga quina
forma agafarà la nova pàgina web, ja que tots els continguts del Punt Info
enllacen a pàgines de la web.

Ser presents a Instagram i utilitzar-lo per generar interacció i participació
Al juny de 2019 va obrir-se el compte d’Instagram i des de llavors hem anat augmentant les
seguidores progressivament, arribant a les 507 a final d’any. És una eina que facilita la
interacció amb l’usuari i on podem trobar un públic més juvenil. De fet, des que el vam obrir fins
ara ja s’han rebut consultes associatives pels missatges d’aquest canal.
Revisar el 
canal de YTi els vídeos penjats
Durant aquest any també s’ha revisat el canal de YouTube del CRAJ, al qual fins ara hi havia
força vídeos però ja poc vigents i amb línies gràfiques molt diverses entre ells. Per això s’ha
apostat per fer una selecció i deixar únicament el vídeo de presentació del servei. D’altra banda,
s’ha afegit una imatge de capçalera al canal.
Donar suport a l'elaboració de nous materials
1. Assessoraments

2. Acompanyament en el territori

3.1. Formacions a
mida

Aquest any l’àrea d’assessoraments ha creat dos
materials gràfics de suport per fer servir durant els
assessoraments, en forma de mapes conceptuals.
Aquests han estat “Les obligacions legals de l’entitat” i
“Les obligacions documentals”.
Donar suport a la creació de vídeos de la tècnica CRAJ
Mòbil
S’ha creat un vídeo del servei per a una activitat amb
instituts on el CRAJ hi participava.
Repensar el format de les notícies i cartells

3. Formacions

3.2. Formacions
programades

Enguany s’ha replantejat el format de difusió de les
formacions. Bàsicament, s’ha introduït l’ús de versions
adaptades del cartell per a les xarxes socials: Instagram
(stories) i Twitter i s’ha revisat el format de les notícies de
la web estructurant d’una manera més visual l’informació.
Mini-campanyes de comunicació temàtiques

4. Publicacions

Pel 2019 es va plantejar
fer petites campanyes
temàtiques sobre les categories de gestió associativa en
les que el CRAJ ofereix suport. En aquest sentit, s’han
aprofitat algunes dates o moments assenyalats per fer
aquesta difusió, que han estat els següents:
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-

5.1.1. Cens
d'entitats
juvenils
5.1.2.
Agenda
d'activitats
5.1.3.
5.1.
Difusió a
Serveis través de les
de
xarxes
difusió socials

5. Serveis

Difusió online de les formacions: s’ha reforçat la
informació de les publicacions complementàries a
aquella temàtica
8M: Dia Internacional de les Dones
Sant Jordi: recursos per fomentar la sostenibilitat
Preparació de campaments d’estiu

-

-

Revisar que seguim a les entitats del cens a Twitter i
Instagram.
Durant el 2019 s’ha començat aquesta revisió i s’ha
començat a seguir a bona part de les entitats del cens,
però cal continuar-ho fent i acabar la revisió.

5.1.4.
Tramesa en
paper

-

5.1.5.
Taulells de la
pàgina web

Com s’ha comentat anteriorment, enguany la pàgina web
d’internacional ha canviat i s’ha donat de baixa el taulell
per deixar pas a una pàgina fixa amb un recull de recursos.
La resta de taulells, però, s’han mantingut com fins ara.
Crear nou material: xapes de gènere

5.2.1.
Lloguer de
materials

5.2.
Altres
serveis

5.2.2. Cessió
de material
sostenible

S’han creat xapes d’identificació amb els pronoms de
gènere per cedir a les entitats per a les seves reunions o
activitats. De moment s’han dissenyat i durant el 2020 es
faran físicament.
●
●

5.2.3.
Terreny
d'acampada
Can Girona

●

Mini-campanya de difusió de Can Girona
Dissenyar nous cartells senyalitzadors de Can
Girona
Revisar informació de Google de Can Girona

Aquest s’ha apostat per reforçar la difusió del terreny
d’acampada Can Girona, fent campanyes per xarxes
socials i incloent-ho més sovint al butlletí electrònic Punt
Info. A més, s’han elaborat nous cartells senyalitzadors
per al terreny (tant de les instal·lacions com per
arribar-hi).
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Pel que fa a la informació que apareix a Google, encara
s’ha de treballar per revisar-la i mantenir-la actualitzada,
pel que treballarem aquest 2020.
5.2.4.
Lloguer i
cessió de
sales de
l'EJLF

-

5.2.5. Servei
de bústia per
entitats

-

5.2.6.
Cercador de
sales i espais

Reforçar la difusió d'aquest servei
El cercador de sales i espai s’ha difós de manera habitual
pels nostres canals però no s’ha fet cap difusió especial.
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B. OBJECTIUS GENERALS I ESPECÍFICS DE MILLORA
DEL CRAJ PEL 2019
Objectius generals del CRAJ
●
●
●

Oferir informació, assessorament, formacions, suport i recursos adaptades a les
necessitats dels grups, entitats i associacions juvenils de la ciutat.
Fer difusió de l’actualitat associativa i de les activitats dutes a terme per part de les
entitats juvenils de la ciutat.
Consolidar-se com espai de referència de l'associacionisme juvenil de Barcelona.

Objectius específics del CRAJ pel 2019
Indicadors
● Reestructurar el CRAJ per poder
explicar-lo millor

● Nova estructura del CRAJ
● Valoració per part de l’equip tècnic del
CRAJ de la funcionalitat de la nova
estructura

Aquest objectiu va néixer fruït de la reflexió iniciada a la memòria anual 2018 del CRAJ, i
en les línies que es van plantejar pel servei de cara a l’any 2019 ja s’hi contemplava un
lleuger canvi en el plantejament de com s’estructuren els serveis del CRAJ. Aquesta nova
estructura que hem fet servir al llarg del 2019 ens ha servit per simplificar i fer més fàcil
l’entesa de quins són els recursos i serveis que oferim des del CRAJ a les entitats i
col·lectius de joves de la ciutat.
Després de tot un any treballant amb aquesta nova estructura, l’equip tècnic del CRAJ la
valora positivament i afegeix que encara s’hi pot donar una volta més, i per aquest motiu,
de cara a les línies del 2020 tornaran a haver-hi novetats pel que fa l’estructura del servei.
● Sistematitzar la presa d’indicadors
per poder avaluar i millorar el servei.

● Llistat de les àrees específiques del CRAJ
on s’ha millorat la recollida d’indicadors
● Reunions i acords duts a terme amb el
Departament de Joventut sobre aquest
aspecte

Al llarg del 2019 s’han millorat els indicadors que el CRAJ pren sobre els serveis que
ofereix de les diferents àrees:
●

Assessoraments: S’ha sistematitzat la recollida d’informació dels formularis
d’avaluació de les persones assistents als assessoraments presencials. Des de la
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reformulació dels indicadors, d’assessoraments, a més, en qualsevol moment
podem accedir a quines entitats s’ha assessorat, quins temes s’hi ha treballat, etc.
●

CRAJ Mòbil: Hem finalitzat el 2019 amb els mateixos indicadors amb els que el
vam iniciar, havent incorporat tan sols un nou registre. Així mateix, s’ha treballat en
una nova proposta de registre que es començarà a aplicar al gener del 2020.

●

Formacions: Hem renovat indicadors i ara resulta més fàcil organitzar les
formacions, fer-ne el seguiment i avaluació continuada i rendir comptes a través de
la memòria.

●

Publicacions: Són els indicadors més difícils de registrar ja que actualment només
disposem de les dades sobre les baixades.

●

Serveis: Aquests indicadors són els que menys possibilitats de millora tenen, ja que
són dades que ens baixem directament des de la nostra base de dades. Així mateix,
a finals d’aquest 2019 hem mantingut una reunió de treball amb l’equip informàtic
responsable de la base de dades per tal de fer-hi millores i aconseguir que
l’informació que n’extreiem sigui més útil.

Així mateix, hem actualitzar el model d’informe que fem arribar mensualment al
Departament de Joventut. El nou model és més simple i conté les dades bàsiques
necessàries per poder fer seguiment del servei, aquest nou model s’ha treballat
conjuntament amb la tècnica referent del CRAJ del Departament de Joventut.
Així mateix, conjuntament amb el Departament de Joventut, també s’han definit dos nous
indicadors SLA per la carta de serveis del CRAJ:
● Donar resposta al 90% de peticions de les entitats juvenils abans de 3 dies hàbils
● Grau de satisfacció de les persones usuàries: mitjana resultant ≥ 8/10
● Avançar en la coordinació amb altres ● Resum de les reunions dutes a terme amb
serveis d’orientació, suport i
aquests serveis i els acords presos
acompanyament a l’associacionisme
(Torre Jussana, Xarxanet...).
Durant el 2019 s’han dut a terme tres reunions entre les coordinacions de Torre Jussana i
CRAJ. Aquestes reunions han servit per:
● Treballar en l’elaboració d’una publicació conjunta sobre falsos mites sobre
l’associacionisme. Que finalment es va acabar descartant per manca de contingut
de la publicació.
● Dur a terme una jornada de coneixença i intercanvi entre els equips tècnics
d’ambdós serveis. Aquesta jornada va permetre posar de relleu nombrosos reptes
que com a serveis adreçats a l’associacionisme compartim i que cap a finals del
2019 s’han començat a treballar.
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A més, també es va dur a terme una trobada entre la presidència del Consell
d’Associacions de Barcelona (entitat gestora de Torre Jussana) i la presidència del
Consell de la Joventut de Barcelona (entitat gestora del CRAJ) i les coordinacions de TJ i
CRAJ per treballar conjuntament el discurs sobre què és l’associacionisme.
Així mateix, durant la segona meitat les dues referents d’acompanyaments a entitats
d’ambdós serveis han dut a terme una reunió de coordinació on han pogut intercanviar
experiències en l’àmbit dels acompanyaments a entitats i s’han marcat reptes conjunts a
desenvolupar durant el 2020.
● Generar sinergies amb altres serveis
i recursos existents a la ciutat.

● Resum de les reunions dutes a terme amb
altres serveis i els acords presos

Durant el primer trimestre de 2019, les reunions de coordinació dutes a terme amb
agents externs al CRAJ han estat les següents:
Al llarg del 2019 s’han dut a terme nombroses reunions de coordinació amb agents
externs al CRAJ per dur a terme diferents projectes. Un breu resum de les coordinacions
dutes a terme i els agents és el següent:
Temàtica treballada

Agents externs

Taula tècnica d’eines d’assessorament
d’Economia Social i Solidària

● Torre Jussana
● Coòpolis
● Federació Catalana de Cooperatives de
Treball
● Barcelona Activa

Actualització Butlletí 901 Les associacions lúdico-culturals

● Tècnic referent del GT Univers
Alternatiu (CJB)

Coordinació formació “Perspectiva
LGTBI+ per entitats juvenils”

● Tècnica referent LGTBI+ (CJB)

Cessió d'un rentavaixelles al CRAJ per
posar-lo a disposició de les entitats

● Direcció de serveis a les persones i al
territori del Districte de Gràcia

Comissió de formació interna
treballadores

● Representants de tots els equips del CJB

Comissió de sostenibilitat

● Representants de tots els equips del CJB

Coordinació comunicació

● Director comunicació del CJB

Coneixement del funcionament
d'Erasmus + i el CES

● Responsable d'Erasmus + de la
Generalitat de Catalunya
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Coneixement del funcionament dels
premis BarnaJove per poder oferir un
millor assessorament a les entitats

● Tècnic referent premis BarnaJove (CJB)

Reunions de seguiment per part del
Departament de Joventut

● Tècnica referent del CRAJ del
Departament de Joventut

Reunió d’intercanvi i coneixença amb
Departament de Joventut

● Tècnica referent del CRAJ del
Departament de Joventut
● Cap del Departament de Joventut

Reunió d’intercanvi i coneixença amb
Servei d'Associacionisme Juvenil i
Educació en el Lleure de la Generalitat

● Director Servei d'Associacionisme
Juvenil i Educació en el Lleure de la
Generalitat
● Tècnic del mateix servei

Reunió d’intercanvi i coneixença amb
Banc de Recursos Mancomunat de
Ciutat Vella

● Coordinadora del BRMCV
● Gerent del BRMCV

Reunions de coordinació amb el CJB

● Diferents agents del CJB

Coordinació del lloguer de sales de
l’Espai Jove la Fontana

● Directora de l’EJLF

Coordinació entre CRAJ Mòbil i àrea
de territori del CJB

● Tècnica referent de territori del CJB

Dia del Cau i l’Esplai

● Tècnica referent d’educatives del CJB
● Direcció de participació del CJB

Reunions de seguiment del CRAJ per
part del CJB

● Membre referent del CRAJ al secretariat
del CJB

Projecte de Masoveria Urbana

● Tècnica referent de territori del CJB
● Direcció de participació del CJB
● Membres de l’entitat La Tecla

Coordinació formació “Finançament
per entitats juvenils”

● Tècnica referent del CRAJ del
Departament de Joventut

Replantejament de la figura tècnica de
territori i CRAJ Mòbil

● Tècnica referent del CRAJ del
Departament de Joventut
● Cap del Departament de Joventut
● Gerent del CJB
● Director de participació del CJB
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Coneixença dels Serveis de gestió del
sistema integral municipal
d'informació, orientació, dinamització
i assessorament (SIMIODA)

● Tècnica referent del CRAJ del
Departament de Joventut
● Coordinador del Sistema Integral
d’Informació Juvenil
● Tècnic referent del SIIJ del Departament
de Joventut

Seguiment terrenys d’acampada Can
Girona

● Tècnica referent dels terrenys
d’acampada Can Girona del
Departament de Joventut

Punts lila

● Tècnica referent de Punts Lila de
l’Ajuntament de Barcelona
● Tècnica referent de feminismes del CJB

Coordinació Protocol per l’abordatge
de les violències

● Direcció de participació del CJB
● Direcció de l’EJLF
● Direcció comunicació del CJB

Presentació del Fitxer General
d'Entitats Ciutadanes

● Tècnica referent del FGEC l’Ajuntament
de Barcelona
● Tècnica referent del CRAJ del
Departament de Joventut

Coordinació formació “Perspectiva
feminista per entitats juvenils”

● Tècnica referent de feminismes del CJB

● Treballar
coordinadament
de
manera interna dins l’equip del
CRAJ.

● Nombre de reunions de coordinació
internes
● Actes de les reunions

Al llarg de tot el 2019 s’han mantingut reunions d’equip cada 2-3 setmanes. Son reunions
d’equip que sempre mantenen la mateixa estructura i en que es repassa una per una les
línies de treball del CRAJ i la persona responsable de l’equip posa al dia a la resta sobre
les novetats, i on es recullen opinions i possibilitats de millora. Les reunions en equip
també serveixen per abordar qüestions transversals que afecten tot l’equip, o per posar
en comú quines son les entitats amb les que actual, ja que de vegades les intervencions
son dutes a terme per més d’una tècnica a l’hora.
● Enfortir la gestió cívica del CRAJ.

● Trobada d’entitats del CJB sobre el CRAJ
● Participació en el “Programa d'enfortiment
d'entitats de gestió ciutadana i
comunitària” impulsat per la Direcció
d'Innovació Socioeconòmica de Barcelona
Activa
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Durant el primer semestre del 2019 el CRAJ ha participat al Programa d’Enfortiment de
la Gestió Comunitària, el projecte s’ha liderat des de l’Ateneu 9 barris i Torre Jussana
sota l'impuls de La Direcció d'Innovació Socioeconòmica de Barcelona Activa.
A través d’aquest programa, una persona tècnica del CRAJ, va assistir a 4 sessions
plenàries on es va treballar conjuntament amb altres serveis i projectes de gestió
comunitària els següents eixos:
●
●
●
●

Arrelament al territori
Democràcia i participació
Impacte i retorn social
Sostenibilitat: cures, processos i entorn

A més, les reflexions dutes a terme en aquestes sessions després es van posar en comú en
sessions individualitzades dinamitzades per una professional del programa. En aquestes
tres sessions individualitzades hi van assistir (no sempre a totes): un membre del
secretariat, la persona referent del CRAJ al secretariat, el gerent del CJB, el director de
Participació del CJB, i la coordinadora del CRAJ. Durant aquestes sessions es van
treballar els següents aspectes:
1.

Estratègia de participació: fent prèviament el sociograma, diversificació de
perfils d'entitats, paper base social al projecte -com fer acostament?-, criteris
impacte/retorn social, etc...

2.

Model de governança i gestió del poder: qui decideix, quins perfils tenen,
accessibilitat a la governança -paper de la base social-, mecanismes i espais de
presa de decisions

3.

Cures i autocures

Gràcies a la participació en aquest programa s’han obert moltes qüestions que s’han
d’abordar amb profunditat des del CRAJ i, sobretot, des de la pròpia entitat gestora: el
Consell de la Joventut de Barcelona. Durant el segon semestre de l’any s’ha estat
treballant sobre com entomar aquests reptes plantejats amb el Programa d’Enfortiment
de la Gestió Comunitària. El dissabte 12 d’octubre es va dur a terme una sessió de treball
amb membres del secretariat del CJB i les direccions dels diferents equips del CJB,
facilitada per una professional externa. Arran d’aquí es van delimitar quins eren els reptes
pel que fa la governança tecnico-política dels diferents serveis gestionats pel CJB i es va
acordar que durant el primer semestre del 2020 es durà a terme un acompanyament
per delimitar com ha de ser la gestió que el CJB duu a terme del CRAJ i dels altres
serveis que gestiona.
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C. PROGRAMACIÓ DE LÍNIES PEL 2019
1. Assessoraments
1.a. Descripció del servei d’assessoraments
Els assessoraments del CRAJ són un servei directe i personalitzat on les entitats juvenils poden
plantejar els seus dubtes sobre gestió associativa i a través del qual reben orientació i
recomanacions per part d’una persona tècnica experta en la temàtica que vulguin tractar. Els
assessoraments s’acostumen a dur a terme de manera presencial però també es poden fer
telefònicament o per correu electrònic.
Per fer més entenedor aquest servei, que atén consultes de tot tipus en relació a la gestió
d’associacions i col·lectius juvenils, actualment s’ofereixen diferents tipus d’assessoraments
per abordar totes les temàtiques en què des del CRAJ oferim acompanyament. Són els
següents:
●

Autodiagnòstic: Amb aquesta assessoria es treballen aspectes com quina és la situació
actual de l’entitat, quins són els aspectes que cal millorar amb més urgència, definició
d’un pla estratègic.

●

Constitució i funcionament d’entitats: Aquesta assessoria és l'espai en què persones
joves o grups expliquen el seu projecte o idea d'associació, i des d'on s'ofereix
assessorament sobre les diferents possibilitats per continuar endavant amb el projecte.
En cas que es valori que és convenient que el projecte i/o idea esdevingui una
associació també s'ofereix informació sobre les característiques i funcionament
d'aquestes així com els passos que cal seguir i les qüestions a tenir en compte a l'hora
de constituir-la.

●

Finançament: En aquesta assessoria s’aborden s’analitza la necessitat de recursos per
part d’una entitat per la realització de les seves activitats i es planifica la cerca de
finançament a través de finançament propi, privat o públic. A més, es detallen els tipus
d’ajuts i subvencions existents que poden ser d'utilitat per al finançament d’un projecte
i/o activitat tant a nivell públic com privat.

●

Disseny i gestió de projectes: En aquesta assessoria es dona suport a les entitats en la
fase de disseny i desenvolupament del projecte, acompanyant a les entitats a plasmar
les idees en un document operatiu que es pugui presentar a altres entitats,
col·laboradors i administracions i que també serveixi per desenvolupar i avaluar el
mateix projecte.

●

Comunicació: L'assessoria de comunicació informa i assessora a les entitats i col·lectius
per millorar la seva estratègia comunicativa. Contempla la comunicació tant interna
com externa de l'entitat.
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●

Legal, fiscal i comptable bàsica: Té l’objectiu d’informar i assessorar a entitats i
col·lectius juvenils de la ciutat sobre les qüestions que generen més dubtes pel
desconeixement que es té en els aspectes legals, fiscals i comptables.

●

Legal, fiscal i comptable especialitzada: Dóna resposta a les consultes especialitzades i
professionals de les entitats en relació a aquesta temàtica. Està gestionada per un equip
professional extern format en fiscalitat, comptabilitat i dret.

●

Activitats internacionals: La principal tasca d’aquesta assessoria és apropar i informar
sobre les diferents opcions i passos a seguir a l'hora de dur a terme projectes i activitats
internacionals. També, es té a la disposició una maleta de recursos informatius i
didàctics per treballar aspectes clau per a presentar projectes a finançament Erasmus
+, així com altres recursos sobre temàtiques a tractar com els drets humans, la
discriminació en tots els seus àmbits i els beneficis que s'obtenen de la diversitat, i
recursos i dinàmiques que es poden emmarcar en projectes internacionals.

●

Participació i equip humà: En aquesta assessoria es treballa sobre la organització
interna dels grups i es reflexiona sobre el propi funcionament de les organitzacions per
ajudar a definir millor els rols, tasques, funcions, així com cuidar les relacions entre les
persones que en formen part. Alguns temes que es tracten són: els òrgans de
participació i decisió de l’entitat, les funcions de la junta i càrrecs, metodologies
d’organització de tasques, estratègies de creixement en nombre de sòcies i el relleu
generacional.

●

Associacionisme i voluntariat: Aquesta és l'única assessoria del CRAJ que no està
destinada únicament a col·lectius o entitats juvenils sinó que també s'hi poden adreçar
joves individuals que tinguin inquietuds i ganes d'implicar-se en algun projecte
associatiu. En aquesta assessoria s'exploren els interessos de la persona jove i amb els
coneixements que el CRAJ disposa del panorama associatiu s'ofereix orientació sobre
quines són les iniciatives existents a la ciutat que poden encaixar amb les inquietuds de
la persona assessorada. Aquesta assessoria, a més, forma part de les categories de la
Xarxa de Punts d'Informació Juvenil de Barcelona.
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1.b. Objectius generals i específics del servei d’assessoraments
Objectius generals
Indicadors
● Facilitar un espai personalitzat de resolució de dubtes de
les entitats mitjançant l'aportació, si s'escau, de
documents clarificadors.
● Adaptar els canals i els àmbits de resolució de dubtes a les
disponibilitats i necessitats de les entitats juvenils.
● Oferir un seguiment de les consultes de forma
personalitzada.
● Detectar inquietuds i necessitats de les entitats juvenils
per tal de poder elaborar i adequar material informatiu i
de suport.

● Nombre d’assessories
realitzades segons
temàtica
● Resum de les
respostes dels
formularis d’avaluació
● Valoració qualitativa
per part de les
tècniques del CRAJ
que realitzen
assessories

● Oferir un acompanyament a totes aquelles entitats o
col·lectius de joves que inicien un projecte nou sense
coneixements previs en gestió de projectes.
● Acompanyar a les entitats a dissenyar un pla d'acció
estratègica i donar suport en la seva implementació a
través de les diferents assessories.
Al llarg de l’any s’han registrat les següents dades respecte als assessoraments:
TOTAL ASSESSORAMENTS 2019
Total assessoraments

355

Total nombre d’entitats

270

Total nombre de persones

411

Comparant aquestes dades amb les de l’any 2018 es pot observar com el nombre total
d’assessoraments ha augmentat considerablement. Al 2019 es van realitzar un total de
285 assessoraments i al 2019, se n’han realitzat 70 més. Al 2018, va atendre’s a 238
persones i 405 persones. Podem observar com aquest any, la tendència ha estat que
vinguin menys persones a fer més assessoraments, és a dir que les persones han tendit a
venir soles o menys acompanyades.
A continuació podem veure les assessories que s’han realitzat durant aquest any
desglossades segons tipologia:
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Tipus

Nombre

Nombre
d’entitats

Persones

1

1

2

Constitució i
funcionament d’entitats

120

112

149

Disseny i gestió de
projectes

11

9

13

Finançament associatiu

98

72

102

9

9

11

68

51

72

LFC Especialitzat

4

3

7

Activitats internacionals

5

5

6

31

1

37

8

8

12

Autodiagnòstic

Comunicació
Legal, Fiscal, Comptable
bàsic

Associacionisme i
voluntariat
Participació i equip humà

A través d’aquestes dades podem observar com hi ha assessories que destaquen molt per
sobre de les altres com per exemple les referents a finançament associatiu, constitució i
funcionament d’entitats i la de temes legals, fiscals i comptable, mentres que hi ha
assessories que no han tingut cap demanda o un nombre molt baix com la d’autodiagnosi,
activitats internacionals, participació i equip humà, entre d’altres. De cara al curs vinent
serà importat repensar i/o reforçar aquestes assessories que no tenen tanta demanda.
Avaluar els assessoraments es feia molt difícil, perquè les persones assistents no
responien mai el formulari d’avaluació. El segon semestre del 2019 aquest mecanisme
d’avaluació s’ha canviat i ara es passa un formulari millorat a presencialment a l’acabar
l’assessorament mitjançant una tableta.
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Objectius específics pel 2019
Indicadors
● Millorar el procés de recollida de dades dels diversos
assessoraments.

● Nou “Pas a pas
d’assessories”
● Nou formulari
d’avaluació de les
assessories

S’han replantejat els assessoraments i, per tant, s’ha elaborat un nou
“Pas a pas” més específic i detallat sobre els passos a tenir en
compte a l’hora de realitzar els assessoraments, així com per unificar
la forma de realitzar-los i poder seguir totes les persones tècniques el
mateix mètode de recollida de dades.
A més a més, s’ha estrenat un nou formulari i mètode d’avaluació
que permet millorar tant la quantitat com la qualitat de les dades que
obtenim de les assessories. En aquest sentit, tenim les primeres dades d’avaluació dels
assessoraments.
El formulari d’avaluació avalua els ítems següents:
●
●
●
●

Els dubtes amb els que veníem a l'assessorament han quedat resolts
Els tràmits a l'hora de quedar amb la tècnica assessora han estat fàcils
Durant l'assessorament se'ns han ofert recursos d'utilitat per resoldre les
qüestions que teníem
En el futur, quan tornem a tenir dubtes sobre temàtica associativa, tornarem a
acudir al CRAJ

D’aquests quatre ítems la mitjana de l’avaluació ha estat la següent: Pel que fa a la
resolució de dubtes en l’assessorament la puntuació mitjana ha estat de 8,8, en relació als
tràmits de 9,68, sobre si s’han ofert recursos d’utilitat per resoldre les qüestions la nota
és d’un 9,20 i, per últim, en relació a la probabilitat de tornar al CRAJ en cas de necessitar
resoldre dubtes és d’un 9,52. En aquest sentit, pot fer-se una valoració molt positiva del
servei.
Per a fer a reforçar aquesta idea, s’adjunten algunes observacions que han fet les
persones usuàries al formulari d’avaluació:
●
●
●
●

“La Laura ens ha fet sentir molt còmodes en tot moment. Ens ha ajudat a resoldre
tots els nostres dubtes. Estem molt contentes i agraïdes.”
“Molt bona atenció i assessorament. Ens ha sabut guiar molt bé pel camí que hem
de prendre i els passos que hem de seguir per aconseguir-ho”
“La Núria és una excel·lent professional i ens ha ajudat en tot, moltes gràcies”
“Ràpid, eficient i molt educat, un plaer!”
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Altres novetats pel que fa assessoraments
Amb la creació de la CRAJA d’eines, un nou recurs per a les entitats
amb dinàmiques i eines per la gestió de projectes i del grup humà, es va
creure necessari incloure la possibilitat d’assessorar sobre el seu
funcionament. Aquest tipus d’assessorament ha estat registrat dins la
categoria de Participació i Grup Humà. A partir de l’exposició de les
necessitats i els interessos per part de l’entitat, se les ha assessorat
sobre quins materials hi havia inclosos dins la CRAJA i que podrien ser
d’utilitat per elles per treballar internament aquells aspectes exposats.

2. Acompanyament en el territori - CRAJ Mòbil
2.a. Descripció del CRAJ Mòbil
El CRAJ Mòbil és un projecte de proximitat que compta amb una persona de l’equip del CRAJ
que es desplaça allà on calgui de la ciutat per donar suport i acompanyar a diferents tipus
d’iniciatives juvenils amb l’objectiu d’afavorir la participació i l’associacionisme juvenil als
barris. Aquesta figura del CRAJ acompanya des de la proximitat i l’experiència adaptant-se en
cada cas a les inquietuds, necessitats i realitat del col·lectiu amb el que treballi.
Acompanyament a col·lectius i associacions juvenils
Des del CRAJ Mòbil s’acompanya en tots els dubtes i dificultats que les entitats juvenils es
troben en el seu dia a dia dels projectes que tiren endavant. S’ofereix suport global i
acompanyament per a la programació, desenvolupament i consolidació de les iniciatives i
projectes juvenils, ja siguin de caire cultural, solidari, esportiu, educatiu, relacionats amb el
medi ambient, etc.
Suport a professionals
El servei també ofereix suport a professionals que treballen amb joves com ho poden ser
dinamitzadores d’equipaments, serveis i projectes juvenils; educadores de carrer,
informadores juvenils, JIP’s, etc. Aquest suport es fa a través d’assessoraments, oferint
recursos i acompanyant als i les professionals en aquells projectes que estiguin dinamitzant, o
vulguin promoure, amb col·lectius i associacions de persones joves.
2.b. Objectius generals i específics del CRAJ Mòbil
Objectius generals
Indicadors
● Vincular des de la proximitat el servei del
CRAJ a la diversitat associativa de la ciutat.

● Nombre de noves agents detectades
● Nombre de difusions telemàtiques
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● Acompanyar a professionals, col·lectius i
entitats juvenils en el desenvolupament de
projectes i iniciatives.
● Abordar la vinculació al territori des d'una
mirada intercultural.

●
●
●
●
●
●

del servei
Nombre de difusions presencials en
xarxes associatives del territori
Difusió presencial amb agents del
territori
Llistat de les diferents xarxes i
agents on s’ha fet difusió del servei
Llistat de les diferents realitats amb
les que s’ha treballat des del servei
Nombre de demandes
d’acompanyament ateses
Nombre i tipologia de l’abordatge
que s’ha dut a terme en
l’acompanyament de demandes

En aquesta línia cal destacar que la tècnica que la lidera, la nostra tècnica CRAJ Mòbil, va
deixar la seva plaça a mitjans de març. La convocatòria per cobrir la plaça es va haver de
fer dues vegades, ja que en la primera ronda d’entrevistes que es van fer no es va trobar a
ningú que acabés d’encaixar amb el perfil, i es va tornar a obrir una segona convocatòria.
Així doncs, el CRAJ va estar gairebé tres mesos prescindint d’aquesta figura tècnica i això
queda reflectit en la feina de difusió feta i les demandes ateses en aquesta línia.
Al primer semestre, en general no es va treballar en la difusió del
projecte, ni de manera telemàtica ni presencial. De cara al segon
semestre s’ha posat el focus en aquest aspecte de manera que s’ha
difós presencialment el servei a 7 districtes de la ciutat: Ciutat
Vella (7 difusions presencials); Gràcia (1); Horta-Guinardó (1); Nou
Barris (3); Sant Andreu (2); Sant Martí (2) i Sants-Montjuic (2)
havent acabat l’any havent fet 18 difusions presencials del servei
.
D’aquestes 7 s’han realitzat en xarxes de professionals i 13 han estat individualitzades
amb agents del territori.
Valorem positivament el nombre de difusions presencials realitzades, ja que s’han fet
quasi les mateixes durant aquest segon semestre que durant tot l’any anterior on es van
realitzar 20 difusions.
Generalment la difusió presencial a cada districte s’ha començat amb la persona tècnica
de joventut, la qual ha permès fer un mapeig dels diferents agents del territori en qüestió
i ha posat la CRAJ Mòbil en contacte amb ells per concertar nous espais de difusió.
Durant els diferents processos de difusió s’han acabat detectant 9 noves agents.
A més, aquest any s’ha creat un registre de difusions presencials
amb l’objectiu de distingir aquestes de les que es fan
telemàticament i de registrar els diferents agents i xarxes amb les
que ens hem reunit.
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El 2019 s’han generat un total de 27 demandes noves, de les qual 13 han estat iniciades
per professionals i 14 per entitats juvenils. Sant Andreu és el districte des d’on han
arribat més demandes amb un total de 7, seguit per Sant Martí amb 5. S’han generat 2
demandes de Ciutat Vella, Horta-Guinardó, Sants-Montjuïc i Sarrià-Sant Gervasi. Nou
Barris, Les Corts, Gràcia representen els districtes des d’on han arribat menys demandes,
mentre que del districte de L’Eixample no n’ha entrat cap.
La desproporcionalitat d’entrada de demandes entre districtes es deu
a múltiples factors, fa referència en que fins ara la difusió del servei
s'ha dut a terme de forma desigual entre territoris, ja que fins ara
s'havia prioritzat alguns districtes per damunt d'altres. Cal seguir
doncs prioritzant la difusió del servei en els diferents territoris de la
ciutat per tal de donar-lo a conèixer i ser un referent a tota la ciutat
sobre associacionisme.
Per aquest motiu, es valora que pot ser positiu fer difusió del CRAJ a tots els districtes de
la ciutat. En aquest sentit, a finals del 2019 s'ha plantejat construir sinergies amb l'àrea de
Territori del Consell de la Joventut de Barcelona. L'idea treballada en aquesta línia entre
CJB i CRAJ, i també aprovada per part del Departament de Joventut de l'Ajuntament de
Barcelona, és que la figura tècnica del CRAJ Mòbil i de tècnica de Territori del CJB
recaigui en una sola persona. Això permetrà que les funcions i coneixença d'entitats del
territori d'aquestes dues places s'enriqueixin mutuament, i permetrà una major difusió i
detecció de noves demandes de suport i d'acompanyament per part del CRAJ. Tots
aquests canvis quedaran plasmats en el projecte del CJB i del CRAJ del 2020.

Totes les demandes han estat ateses des del CRAJ Mòbil i han comportat un
acompanyament que s’ha materialitzat en 52 col·laboracions/reunions presencials de les
quals 15 s’han dut a terme només amb professionals, 20 exclusivament amb col·lectius i
associacions juvenils i 17 han consistit en un treball compartit. A més, aquests
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acompanyaments s’han complementat de forma telemàtica amb correus electrònics,
missatges de whatsapp i trucades de telèfon.

Al llarg de l’any s’han tancat 26 demandes i s’ha acabat l’any amb 13 demandes obertes.
Aquestes demandes i necessitats han estat diverses i han estat recollides i registrades.
Entre la tipologia d’aquestes destaquem principalment aquelles sobre com consolidar-se
com a col·lectiu i/o constituir-se com a associació i sobre temes d’organitzacions
d’esdeveniments i activitats. També s’han acompanyat demandes sobre gestió interna
entre elles de resolució de conflictes. Hi ha hagut algunes demandes i necessitats al
voltant de la cerca d’espais per dur a terme les activitats dels col·lectius i entitats en
qüestió.
Per últim, volem destacar que aquest any han arribat dues demandes sobre com incloure
la perspectiva feminista a l’entitat i com generar un protocol contra agressions. A més,
també es va demanar acompanyament per part d’una entitat en l’abordatge d’una
agressió a l’interior del col·lectiu. Tot això ha provocat un replantejament i una definició
sobre què s’ofereix des del CRAJ en matèria de feminisme a les entitats.
La valoració general del treball presencial en el territori és positiva, però s’ha fet palesa la
necessitat d’una reformulació del que s'entén per acompanyaments. La majoria de
demandes en el territori van encarades a la resolució de dubtes associatius i s’han
materialitzat amb assessoraments presencials amb un seguiment posterior, però han
estat catalogats dins de la categoria d’acompanyaments del CRAJ Mòbil.
Detectem, doncs, la possibilitat de delimitar millor la definició del
que entenem com un acompanyament a una entitat, i diferenciar-ho
d'allò que és simplement un assessorament o resolució d'una consulta.
De cara a les noves línies del 2020 es planteja aquest nou repte dins
l’àmbit dels acompanyaments, que ens ha de permetre seguir
treballant més i millor per l'enfortiment de l'associacionisme juvenil a
Barcelona.
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Objectius específics pel 2019
Indicadors
● Ampliar la difusió del projecte a districtes on
encara no s’ha presentat

● Nombre de nous agents detectats
● Nombre de difusions presencials i
telemàtiques a nous districtes
d’actuació

Com s’ha dit anteriorment, al primer semestre no es va treballar en
ampliar la difusió del projecte a districtes on encara no s’havia
presentat. De cara al segon semestre, amb l’entrada de la nova tècnica,
aquesta línia va passar a ser una prioritat per tal d’ampliar el radi
d’actuació en el territori. Entenent que no es podia arribar a tots els
districtes que faltaven, la difusió a nous districtes s’ha centrat en Nou
Barris i Sants-Montjuïc.
S’ha començat a difondre el servei en aquests dos territoris, tot i que encara falta arribar
a la majoria d’agents d’allà i consolidar-se com a referent. El treball s’ha iniciat donant-se
a conèixer als dos tècnics de joventut amb la perspectiva d’assistir a futures xarxes de
professionals i identificar possibles necessitats d’acompanyaments per part d’entitats
juvenils. També s’ha presentat el servei a tres nous agents més, al PIJ Integral i a la
tècnica de barri de la Zona Nord de Nou Barris i al dinamitzador de l’Espai de
Dinamització Juvenil del barri de La Marina de Sants-Montjuïc.
Així doncs, es valora positivament els primers passos d’ampliació de la difusió del CRAJ a
nous districtes, però és una línia que cal seguir treballant.
● Ampliar la col·laboració del CRAJ-Mòbil amb
la resta de tècniques del servei

● Nombre de derivacions rebudes
des de les pròpies companyes del
CRAJ
● Nombre de derivacions fetes a
altres membres de l’equip del
CRAJ

Des de l’entrada de la nova tècnica CRAJ Mòbil s’ha estat treballant en aquesta línia de
col·laboració. Un dels nostres primers objectius era que la nova persona es familiaritzés
amb la dinàmica i funcionament del CRAJ i, per tant, això implicava que conegués de
primera mà les tasques de cada una de les tècniques del servei.
Posteriorment, la col·laboració entre la tècnica CRAJ Mòbil i la resta de tècniques ha
estat regular mantenint una comunicació fluida i un intercanvi de treballs. Quan ha estat
necessari el coneixement sobre algun tema en concret per fer l’acompanyament d’alguna
entitat en el territori, la tècnica especialitzada ha compartit la informació a la CRAJ
Mòbil.
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3. Formacions
3.1. Formacions a mida - Càpsules a mida
3.1.a. Descripció de les Càpsules a mida
Les Càpsules a mida són formacions adaptades a les necessitats específiques d’una entitat. Al
CRAJ disposem d'un catàleg de càpsules monogràfiques que les entitats poden sol·licitar per
ser impartides a nivell intern en una entitat.
Les sol·licituds de càpsules a mida poden arribar a través de:
● Formulari específic de l’apartat web del CRAJ on hi ha tot el catàleg de formacions que
oferim
● Catàleg d’activitats del PIJ Mòbil de la Xarxa de Punt InfoJove de Barcelona, on hi
col·laborem oferint tres formacions sobre associacionisme
● Derivades per part d’altres professionals d’atenció a la joventut
● Detecció d’una necessitat en el si d’una entitat per part de l’equip tècnic del CRAJ
3.1.b. Objectius generals i específics de les Càpsules a mida
Objectius generals
Indicadors
● Atendre
les
demandes
formatives
específiques en matèria de gestió associativa,
de projectes i grups de les joves.

● Nombre de demandes rebudes
● Nombre de càpsules a mida dutes a
terme
● Resum de les respostes dels
formularis d’avaluació
● Resum dels col·lectius atesos així
com de les temàtiques formatives
sol·licitades

El nombre de demandes rebudes aquest any ha estat un total de 16. D’aquestes, 6 han
estat durant el 1r semestre i 10 al 2n. Les temàtiques de les demandes rebudes han estat:
●
●
●
●
●
●
●

5 Gestió associativa: com crear una associació; funcions i rols dels membres de la
junta directiva; foment de la participació juvenil.
3 Gestió de projectes:com crear un projecte.
1 Comunicació: xarxes socials i eines de comunicació.
2 Gestió dels recursos humans:gestió de conflictes, primers auxilis.
3 Gestió legal, fiscal i comptable: tresoreria; fiscalitat bàsica; protecció de dades.
1 Finançament: subvencions i finançament públic.
1 Sostenibilitat: pla ambiental de l’entitat.
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Aquestes demandes provenen de diferents agents com entitats juvenils, Instituts i
centres educatius, Casals de joves, Punts d’Informació Juvenil, Fundacions,
Administracions d’altres localitats, etc.
D’aquestes, finalment s’han dut a terme 5 càpsules formatives a mida. La resta de
demandes no s’han realitzat degut a diversos motius: la tipologia d’entitat o col·lectiu que
la sol·licitava no encaixava en el perfil d’usuaris/es del CRAJ i s’ha derivat a altres serveis
o formadores, un altre motiu és la no resposta de l’entitat durant el procés de sol·licitud
de la càpsula a mida, el poc temps de marge en que han sol·licitat la càpsula a mida o bé en
alguna ocasió s’ha acabat materialitzant com a un assessorament enlloc d’una càpsula a
mida.
També remarcar que dues de les demandes rebudes sobre participació juvenil per part de
diversos Punts d’informació juvenil estan programades i es realitzaran durant el mes de
gener del 2020, així com la demanda rebuda d’una formació sobre primers auxilis per part
d’un agrupament escolta.
A continuació, es detallen les càpsules formatives a mida que s’han dut a terme durant el
2019:
Data de realització

Temàtica de la càpsula formativa

Entitat/ Institut

Febrer 2019

Gestió de projectes: Com crear i
gestionar un projecte

Institut Maria Espinalt

Setembre 2019

Participació i rols de grup

Equip de Dinamització de
l’Espai Jove Garcilaso

Octubre 2019

Gestió associativa: Com crear
una associació

Institut de
Barcelona

Nàutica

de

Octubre 2019

Gestió de projectes: Com crear i
gestionar un projecte

Institut de
Barcelona

Nàutica

de

Novembre 2019

Gestió associativa: Funcions i
obligaciones de la junta directiva

Associació Bioneer UPC

Pel que fa a les avaluacions d’aquestes formacions, en general són positives. Destacar el
fet que les càpsules a mida que s’han realitzat a tant a l’entitat com a l’equip de
dinamització han estat amb grups molt reduïts i molt adaptades a les necessitats
d’aquests i per tant, valorades molt positivament pel que fa a les persones participants.
D’altra banda, les altres càpsules a mida han estat amb grups més grans (d’unes 20-25
persones) i amb perfils molt més diversos. L’avaluació d’aquesta tot i ser positiva denota
que cal realitzar una revisió de les dinàmiques i continguts que es treballen en aquestes
sessions amb grups d’estudiants per tal d’adaptar-les als seus coneixements i interessos.
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Objectius específics pel 2019
Indicadors
● Millorar els formularis d’avaluació de les càpsules a
mida.

● Nou formulari d’avaluació
de les càpsules a mida

Durant el 2019 s’ha seguit utilitzant el formulari d’avaluació genèric
de les formacions per tal d’avaluar les càpsules a mida que s’han
realitzat. Caldrà de cara a l’any que ve treballar per tal d’adaptar
aquests formularis a les circumstàncies específiques d’una càpsula a
mida.

● Millorar el procediment de planificació d’una càpsula a
mida.

● Nou “Pas a pas de
càpsules a mida”

S’ha actualitzat el document de “Pas a pas” de les càpsules a mida.
Aquest descriu detalladament tots els passos que cal seguir a l’hora
de realitzar una càpsula a mida. Aquest document s’ha realitzat en
base al Pas a pas genèric de les formacions però adaptant-lo a les
circumstàncies específiques d’una càpsula a mida.
Aquest nou procediment en relació a la planificació de les càpsules a
mida s’ha començat a aplicar a partir del segon semestre de l’any i ha
permès sistematitzar de forma més detallada la informació relativa a aquest tipus de
formacions (planificació, realització, avaluació, etc).
● Millorar la coordinació amb altres agents que
ofereixen formacions a mida en matèria
d’associacionisme per joves (Xarxa de Punt InfoJove
de Barcelona, JIPs, el Consell de la Joventut de
Barcelona)

● Nombre de reunions
dutes a terme amb els
diferents agents
● Acords als que s’ha arribat

Al llarg d’aquest any s’ha treballat força en relació a aquest objectiu,
destacant la realització de vàries reunions amb l’equip tècnic i
secretariat del Consell de la Joventut de Barcelona per tal de
coordinar-nos sobre les formacions que oferim als Instituts i
Centres educatius.
Aquestes reunions han estat força útils de cara a posar en comú
quines formacions estem oferint en l’actualitat i una de les
propostes que va sorgir va ser l’elaboració d’un catàleg conjunt i coordinat entre CRAJ i
CJB, així com amb les entitats i col·lectius estudiantils de la ciutat. Per tal d’elaborar aquest
catàleg es van plantejar una sèrie de reunions de treball amb les associacions educatives i
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els sindicats d’aquest àmbit, realitzant-se solament una d’elles que va servir al CRAJ per
apropar-nos a aquest tipus d’entitats i fomentar un coneixement mutu tant de les pròpies
entitats com dels serveis que ofereixen als instituts, alguns força similars als nostres.
Es valora molt positivament aquesta coordinació amb el CJB a fi d’organitzar les
formacions que oferim i poder atendre les demandes formatives dels instituts de forma
més coordinada.
També, el fet d’establir contactes i reunir-se amb les pròpies entitats d’aquest àmbit és
una bona oportunitat pel CRAJ a l’hora de crear xarxes de treball amb aquestes i poder
conèixer de primera mà quines són les seves demandes i necessitats, així com la seva
tasca en l’àmbit educatiu.
Caldrà continuar treballant en aquesta línea de cara al proper any i de
la mà del CJB i d’aquestes entitats per tal de construir el catàleg comú
acordat. Així com serà necessari ampliar les coordinacions a la XPIJ i
els punt JIPS amb l’objectiu de donar a conèixer l’oferta formativa del
CRAJ als centres educatius.

3.2. Formacions programades
3.2.a. Descripció de l’àrea de formacions programades
Des del CRAJ s’ofereixen formacions que es programen anualment amb l’objectiu de donar
resposta a les entitats formatives de les entitats. Tot i tractar-se d’una programació que es
realitza anualment també es contempla l’organització d’una formació amb menys temps en cas
que sorgeixi una necessitat formativa concreta a la que calgui donar resposta en un moment
determinat.
3.2.b. Objectius generals i específics de les formacions
Objectius generals
Indicadors
● Donar resposta a les necessitats formatives de
les joves que participen en entitats i col·lectius de
la ciutat.
● Detectar els interessos i les necessitats
formatives de les persones joves que participen
en el teixit associatiu de la ciutat de Barcelona.
● Adaptar el format de les formacions a les
disponibilitats de les persones joves associades.

● Nombre de formacions
realitzades segons temàtica
● Resum de les respostes dels
formularis d’avaluació
● Valoració qualitativa per part
de les tècniques del CRAJ
responsables de cada formació
● En cas que n’hi hagi, valoració
qualitativa de la formadora
externa
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S’han dut a terme en total 19 formacions i s’han programat 2 més que s’han anul·lat.
Finançament
● Sessió informativa sobre la convocatòria general de subvencions
● Càpsula “Captació de fons per finançar els nostres projectes”
● Càpsula “La justificació dels projectes de l’entitat”
● Sessió informativa sobre la subvenció d’arranjament i adequació de locals d’entitats
juvenils
● Cicle de finançament públic per a entitats juvenils
Participació i grups:
● Càpsula “La gestió del temps: estratègies per a que no se’ns mengi”
● Cicle “Les cures a l’entitat, cuidem-nos entre totes”
● Càpsula Grups i conflicte
● Càpsula “Entitats davant del mirall: Analitzem-nos de cap a peus!” (ANUL·LADA)
● Càpsula “Zero drama: Abordem els conflictes a l’entitat”
Legal Fiscal Comptable:
● Càpsula “Tot el que has de saber de la declaració de l’IVA” (ANUL·LADA)
● Cicle “Fiscalitat bàsica per entitats juvenils”
● Càpsula “Naveguem entre fulls de càlcul: gestió econòmica per a entitats”
● Càpsula “Obligacions legals de les entitats juvenils: que no se’ns passi cap per alt!”
Disseny i gestió de projectes:
● Cicle “Organitzem un esdeveniment sense morir en l’intent!”
● Cicle “Disseny, gestió i avaluació de projectes”
Temes transversals:
● Càpsula “Sostenibilitat i consum responsable”
● Cicle “L’elaboració d’un protocol de violències per entitats juvenils”
● Cicle “Perspectiva LGTBI+ a les entitats juvenils”
● Càpsula “Entitats, caminem cap al feminisme! Apliquem la perspectiva de gènere a
l’entitat!”
Comunicació:
● Cicle “Fem el pla de comunicació de la nostra entitat”
● Cicle “Concerts, xerrades, calçotades… Fem que el món se n’assabenti”
Objectius específics pel 2019
Indicadors
● Millorar el procediment de planificació i gestió
de les formacions.

● Nou document de seguiment i
planificació de les formacions
● Nou “Pas a pas formacions”
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Durant primer semestre del curs va incorporar-se un nou sistema de
planificació i seguiment de les formacions així com actualitzat el
Pas a pas per a planificar les formacions amb coherència entre elles i
per a incorporar-hi nous canvis que hem anat proposant fruit de
l’experiència. Això ha donat molt bons resultats i el fet de poder
tenir tota la informació accessible en un sol espai ha facilitat la feina
de gestió i d’intepretació de les dades. Així, de cara a la planificació
de noves formacions, podran tenir-se en comptes les dades
d’avaluació de les formacions que s’han dut a terme fins ara.
● Millorar els formularis d’inscripció i avaluació

● Nou formulari d’inscripció a les
avaluacions
● Nou formulari d’avaluació de les
formacions

Al gener es va incorporar un nou formulari d’inscripció i avaluació
així com un nou sistema de buidatge de la informació que ha
funcionat i agilitzat molt el procés de gestió de la informació de les
formacions, juntament amb les altres millores implementades.

● Augmentar l’antelació amb la que es fa difusió
de les formacions.

● Nou apartat de la web amb la
planificació de les formacions
previstes
● Formulari genèric per persones
interessades en les nostres
formacions
● Nombre de persones inscrites al
formulari genèric, i quantitat
d’aquestes que finalment han
assistit a una formació del CRAJ
● Setmanes d’antelació amb les
que s’han publicat les formacions
del CRAJ
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Durant el primer semestre s'ha incorporat una pàgina a la web del
CRAJ en la que hi ha la planificació de formacions, amb el lloc, les
dates i l'horari. Alhora, s'ha afegit també un formulari genèric on les
persones interessades poden assenyalar les formacions que els
generen interès perquè se les pugui avisar amb antelació. A aquest
formulari s'han apuntat 24 persones al llarg de l'any.
Pel que fa al temps amb què s'ha fet difusió de les formacions, s'ha
passat a fer-ho per norma general, tres setmanes abans de la formació, assolint doncs
l’objectiu específic plantejat.

3.2.c. Programació de formacions per l’any 2019
La programació de formacions previstes per l’any 2019 era la següent:

Mes

Títol

Gener

Sessió informativa sobre la convocatòria general
de subvencions

Febrer

Càpsula “La justificació dels projectes de l’entitat”

Febrer

Càpsula “La gestió del temps: estratègies per a
que no se’ns mengi”

Març

Càpsula “Captació de fons per finançar els nostres
projectes”

Maig

Càpsula “Tot el que has de saber de la declaració
de l’IVA” (ANUL·LADA)

Abril

Cicle “Fiscalitat bàsica per entitats juvenils”

Abril

Cicle “Les cures a l’entitat, cuidem-nos entre
totes”

Abril

Càpsula “Sostenibilitat i consum responsable”

Maig

Cicle “L’elaboració d’un protocol de violències per
entitats juvenils”

Març

Cicle “Fem el pla de comunicació de la nostra
entitat”

Maig

Cicle “Organitzem un esdeveniment sense morir
en l’intent!”

Setembre

Sessió informativa sobre la subvenció
d’arranjament i adequació de locals d’entitats
juvenils

Indicadors que es recolliran
de cada formació

● Nombre de persones
inscrites
● Nombre de persones
assistents
● Percentatge de
persones assistents que
provenen d’una entitat
o col·lectiu juvenil
Valoració de les persones
assistents:
● A nivell de continguts:
○ Si han estat
interessants
○ Si són aplicables a la
realitat de les
entitats
○ Si s’han exposat
entenedorament
● A nivell de recursos
proporcionats:
○ Si se n’han
proporcionat
○ Si han estat d’utilitat
● A nivell de metodologia:
○ Si la formadora ha
estat accessible pel
plantejament de
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Setembre

Càpsula “Entitats davant del mirall:
Analitzem-nos de cap a peus!” (ANUL·LADA)

Setembre

Càpsula “Naveguem entre fulls de càlcul: gestió
econòmica per a entitats”

Octubre

Cicle de finançament públic per a entitats juvenils

Càpsula “Obligacions legals de les entitats
Octubre juvenils: que no se’ns passi cap per alt!”
Novembre Cicle “Disseny, gestió i avaluació de projectes”
Cicle “Concerts, xerrades, calçotades… Fem que el
Novembre món se n’assabenti
Càpsula “Zero drama: Abordem els conflictes a
Novembre l’entitat”
Novembre Cicle “Perspectiva LGTBI+ a les entitats juvenils”
Càpsula “Entitats, caminem cap al feminisme!
Desembre Apliquem la perspectiva de gènere a l’entitat!”

dubtes
○ Si ha estat dinàmica i
participativa
● Si les condicions de
l’aula han estat
adequades
● Si la durada ha estat
adequada, massa curta
o massa llarga
Valoració de la tècnica del
CRAJ responsable de cada
formació:
● Condicions de l’aula
● Adequació de l’època de
l’any en que s’ha dut a
terme la formació
● Si ha calgut reforçar la
comunicació
● Procés de reserva de
l’espai

A les formacions s’han inscrit 309 persones, de les quals han acabat assistint 198 en total,
essent 147 d’entitats juvenils. Això és un 82,13% d’assistència d’entitats juvenils a les
formacions del CRAJ.
Degut a la coordinació en matèria de formacions amb el CJB s’ha afegit una formació a la
planificació (Perspectiva LGTBI+ a les entitats juvenils) que no constava a la planificació
inicial anual del CRAJ.
Fent la mitjana dels indicadors recollits, les formacions tenen la següent avaluació: Pel que
fa als continguts de les formacions, s’han avaluat amb un 8,33 l’interès, amb un 8,52 la
seva aplicabilitat a la realitat i amb un 8,54 a la persona formadora. En relació als recursos,
s’assenyala amb un 8,4 que s’han facilitat recursos i amb un 8,34 la seva utilitat. Al voltant
de la metodologia, s’ha valorat l’accessibilitat de les persones formadores amb un 8,30 i el
caire participatiu de les formacions amb un 8,53.
Per últim, l’aula on s’han dut a terme les formacions tenen la puntuació més baixa amb
diferència, un 7,63. Com a CRAJ s’ha prioritzat descentralitzar les formacions per a poder
arribar arreu del territori així com a tipus d’equipaments diferents i probablement és
aquest el motiu pel qual la puntuació és més baixa.
Malgrat es seguiran fent formacions repartides pel territori, s’està registrant la nota
mitjana amb la que les assistents valora els locals per repetir en aquells espais que hagin
tingut més bona valoració per part de les persones assistents, i poder provar alternatives
per aquelles ubicacions que han obtingut pitjor valoració.
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Títol

Avaluació participants
%
assistent
Nombre Pax
Pax
s
pax
assiste d'entitat d'entitat ConRecur- Metoinscrites nts
s juvenils s juvenils tinguts sos
dologia

Subvencions municipals

32

20

14

70%

-

-

-

La justificació dels
projectes de l'entitat

27

13

11

84,62%

8,79

9,39

8,21

La gestió del temps,
estratègies per a que no
se'ns mengi

13

12

8

66,67%

7,22

6,34

8,34

Captació de fons

18

12

8

66,67%

7,89

7,17

8,67

Comunicació bàsica per
a entitats

11

9

8

88,89%

8,89

8,75

8,34

Fiscalitat bàsica

13

9

4

44,44%

9,36

8,34

9,05

Salut a l'associacionisme

30

20

20

100,00%

8,78

8,59

8,47

6

4

4

100,00%

8,89

10,00

8,33

19

14

14

100,00%

7,78

7,00

8,17

El consum conscient a
les entitats
Protocol violències
IVA

Formació anul·lada

Organitzar un
esdeveniment

14

10

8

80,00%

7,78

8,00

8,00

Convocatòria de locals

11

9

8

88,89%

8,89

8,75

8,34

Gestió econòmica per
entitats juvenils

10

8

8

100%

9,44

10

10

Finançament públic

17

11

9

81,82%

8,33

9,17

8,61

Difusió de les nostres
activitats

16

7

6

85,71%

9,33

9

8,67

Obligacions legals

15

12

12

100%

8,67

8,83

7,67

Disseny de projectes

28

13

5

38,46%

8,57

8,33

8,81

Grups i conflicte

12

10

10

100%

7,53

7,22

7,04

Perspectiva LGTBI

25

12

10

83,33%

5,56

5,42

8,75

16

7

5

71,43%

Perspectiva de gènere

Formulari d’avaluació
extern

34

4. Publicacions
4.a. Descripció de l’àrea de publicacions
L’àrea de publicacions posa a l’abast de totes aquelles persones que visitin la web del CRAJ,
vinguin al CRAJ de manera presencial o assisteixin a les nostres formacions o assessories tot
un seguit de materials escrits que recullen informació d’interès associatiu en les diferents
temàtiques que treballem des del CRAJ: constitució i gestió d’associacions; finançament,
comptabilitat i fiscalitat per entitats, legalitat, comunicació, etc.
Actualment el CRAJ disposa de diferents tipus de publicacions en funció del seu format:
●

Butlletí 901: És el format de publicació més antic del CRAJ. El primer butlletí 901 va
veure la llum el 1998, ara fa 22 anys. Els butlletins 901 sempre s’imprimeixen en bona
qualitat i els més recents estan disponibles físicament en un mostrador situat davant
del despatx del CRAJ. Tal i com consta a les memòries semestral i anual del CRAJ del
2018 cal tenir en compte que actualment la informació canvia molt ràpidament i que la
immediatesa és molt valorada, motius que compliquen la pervivència dels mitjans
impresos. Durant el 2019 valorarem la conveniència de continuar oferint o no aquest
tipus de publicacions.

●

Fitxes temàtiques: Són un format més actual de publicació del CRAJ el qual, a més, al
2017 va renovar el seu disseny. Actualment aquestes publicacions només estan
disponibles a través de la web i se n’imprimeixen en cas que facin falta quan una entitat
ho demana, per enriquir una assessoria o una formació, etcètera.

●

Plantilles de documentació associativa (PDA): Aquest tipus de publicacions es
diferencien de la resta perquè a més d’estar penjades en format pdf a la web del CRAJ
també estan penjades en versió oberta amb l’objectiu que les entitats se les puguin
descarregar i fer-ne ús propi. Es tracta de materials com una plantilla d’un compte de
pèrdues i guanys, plantilla d’una memòria d’actuació, plantilla de carta d’agraïment,
etcètera.

●

Guies: Les guies són publicacions amb un contingut més extens que s’imprimeixen en
format llibret, a més d’estar penjades a la nostra web. Actualment disposem de tres
guies pròpies del CRAJ (Finançament privat, Obrim Fronteres i Fem projectes) i una
guia elaborada conjuntament amb altres serveis (Som part del canvi, sobre
sostenibilitat). A la nostra web, a més, també enllacem altres materials publicats pel
CJB i que són d’interès per les entitats.

●

Infografies: Les infografies són publicacions d’una sola pàgina (o imatge) que expliquen
a través d’imatges i de manera esquemàtica conceptes o processos per tal de que
s’entenguin fàcilment. Les infografies són un recurs útil i visual per fer difusió de
continguts a través de les xarxes socials. També estan penjades a la web del CRAJ i de
manera física en una de les parets del despatx del CRAJ.
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●

Pràctiques sostenibles - Posa’t verda: Aquest és un tipus de publicació destinat
específicament a recomanacions en temes de sostenibilitat per entitats. Igual que les
fitxes temàtiques, estan disponibles a la plana web del CRAJ i s’imprimeixen físicament
en cas que sigui necessari.

●

Preguntes freqüents: Les preguntes freqüents és la publicació que menys s’assembla a
la resta que acabem de veure. Es tracta d’un apartat de la pàgina web que conté
preguntes i respostes breus amb l’objectiu de donar una resposta ràpida a aquells
dubtes més comuns que es donen entre l’associacionisme.

4.b. Objectius generals i específics de les publicacions
Objectius generals
Indicadors
● Posar a l'abast de les associacions i col·lectius
juvenils informació d'interès pel seu bon
funcionament i que pugui donar resposta a les seves
consultes més freqüents.
● Detectar dubtes i aspectes de l’àmbit associatiu que
calgui explicar d’una manera clara i entenedora per
l’elaboració de noves publicacions.
● Vetllar per la veracitat i vigència de la informació, les
dades i els enllaços revisant i actualitzant
regularment les publicacions existents.
● Oferir la informació de forma atractiva, millorant
quan siguin convenient els dissenys per tal de fer-la
més clara i accessible.

● Comparativa dels dubtes
expressats per les entitats a
través de les assessories,
dels materials que s’han
recomanat per donar-hi
resposta i dels materials
existents del CRAJ sobre la
temàtica en qüestió
● Nombre de publicacions
actualitzades
● Nombre de publicacions
eliminades o fusionades
amb d’altres
● Nombre de publicacions
amb el disseny actualitzat

● Mantenir organitzades i classificades totes les
publicacions, tant a la pàgina web com al servidor
intern del CRAJ.
Enguany s’ha iniciat un procés de revisió i clarificació de tota l’àrea de publicacions del
CRAJ, tant internament com externa.
A nivell intern, en primer lloc s’ha elaborat un full de càlcul nou de seguiment on queden
recollides totes les publicacions editades pel CRAJ i les seves característiques (tipus,
número, àmbit, data, vigència…). Aquest document no només permet tenir un índex de
tota la informació que oferim sinó que també és una eina de treball en el procés
d’actualització de les publicacions, ja que recull qui està treballant en cadascuna o en quin
punt del procés d’elaboració es troben. A més, també s’ha elaborat un pas a pas
d’utilització d’aquest document, per evitar confusions i facilitar-ne el seu ús.
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Encara a nivell intern, s’ha endreçat el servidor on tenim guardades les publicacions, tant
les vigents com les que estan fora de circulació, fent-ne més fàcil l’accés així com el procés
d’actualització o elaboració de publicacions. Això s’ha fet especialment pel que fa a les
Fitxes temàtiques, on s’ha engegat unaplantilla d’elaboracióque agilitza aquest procés.
A nivell extern, s’ha revisat l’apartat de la pàgina web dedicat a aquest àmbit
,
actualitzant l’ordre d’aparició de les publicacions de la primera plana així com el text
descriptiu de la pàgina. També s’ha actualitzat el contingut i el disseny d’algunes
publicacions. A la següent taula concretem aquests nombres així com les dades de
descàrregues dels tres tipus principals de publicacions (gener-desembre 2019).
Noves / Actualitzades

Descàrregues

Butlletí 901

2

1.194

Fitxes temàtiques

4

3.896

PDA

3

16.652

Objectius específics pel 2019
Indicadors
● Revisar la vigència de totes les publicacions
vigents i treure de la pàgina web aquelles
que estiguin obsoletes o amb contingut ja
inclòs a una altra publicació.

● Nombre de publicacions fusionades
● Nombre de publicacions eliminades
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● Treballar enxarxadament amb altres serveis
que també elaborin materials i recursos
d’interès pel món associatiu.

● Nombre de publicacions recollides
en una base de dades interna
● Nova publicació conjunta amb Torre
Jussana “Què és l’associacionisme”

A principis del 1r semestre van revisar-se i clarificar-se les publicacions que hi havia a la
pàgina web, mitjançant l’eina de seguiment abans esmentada. En aquest sentit, es van
eliminar 121 publicacions ja no vigents. També s’ha fet una aposta per fusionar les
publicacions i evitar la confusió que produeixen el solapaments.
A més, s’ha apostat per recollir publicacions d’interès associatiu d’altres serveis en una
Base de dades interna. Fins al moment, tenim 77 documents arxivats.
Pel que fa al treball en xarxa amb altres serveis, s’està treballant per millorar la
coordinació amb Torre Jussana i s’ha fet una trobada de treball conjunt. Com ja hem
comentat a l’inici de la memòria, finalment la publicació conjunta amb Torre Jussana
sobre “Què és l’associacionisme” s’ha acabat descartant i s’han prioritzat altres línies de
treball amb aquest servei.
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5. Serveis
5.1. Serveis de difusió
5.1.1. Cens d’entitats juvenils
5.1.1.a. Descripció del cens d’entitats juvenils
El Cens d’entitats, col.lectius i xarxes de participació del CRAJ és una base de dades on queda
recollida la informació de les diferents associacions i col·lectius juvenils de la ciutat de
Barcelona. És consultable públicament a través de la pàgina web del CRAJ i va vinculada a un
mapa virtual de la ciutat que permet ubicar la localització de les diferents entitats i col·lectius,
així com consultar-ne les dades de contacte, la descripció de l'entitat, les seves xarxes socials…
El cens del CRAJ és una eina útil perquè la tasca dels i les joves organitzats/ades pugui ser
coneguda per tothom i perquè les entitats es puguin donar a conèixer.
5.1.1.b. Objectius generals i específics del cens d’entitats juvenils
Objectius generals
Indicadors
● Oferir una eina d'utilitat, i per tant actualitzada, a
les entitats i persones que cerquin entitats
properes per tal de fer xarxa o participar-hi, o bé
saber quina és la realitat associativa juvenil de la
ciutat de Barcelona.

● Nombre de visites al cens del
CRAJ de la pàgina web
● Nombre d’entitats
actualitzades o donades de
baixa

Aquest any s’han fet 510 actualitzacions del cens d’entitats juvenils, quasi el doble que l’any
passat, i ja no consta en ell cap entitat amb dades anteriors al 2017. Aquest nombre
d’actualitzacions inclouen altes d’entitats, baixes, així com actualitzacions de dades. En total
s’han donat d’alta 68 entitats, s’han donat de baixa 71, i s’han realitzat 371 actualitzacions
de dades.
Pel que fa a les visites web del cens d’entitats juvenils, aquestes han sigut 1712. És un
nombre de visites força elevat, 500 visites més que l’any 2018. A més cal destacar que des de
mitjans de maig fins a principis de juliol, i també durant el mes de novembre, el cens
d’entitats no va estar operatiu degut a una incidència informàtica, aspecte que podria haver
afectat al nombre de visites. Actualment funciona correctament i més ràpid que abans de les
incidències.
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Objectius específics pel 2019
Indicadors
● Que totes les entitats del cens estiguin
actualitzades amb una antiguitat
màxima de 18 mesos.

● Nombre d’entitats del cens
actualitzades abans de juliol del 2018

Aquest objectiu no s’ha assolit, 18 mesos és un període massa curt
per poder tenir al dia les 800 entitats del cens. A més, pel que fa a les
dades de les entitats que són públiques a la web, com les xarxes
socials, contacte i descripció de les entitats, no canvien tant com per
establir un termini tant curt.
Tot i així, 453 entitats, que suposen el 56 % del cens, han estat
actualitzades en els últims 18 mesos. Actualment hi ha donades d’alta al cens 813 entitats
juvenils, de les quals 398 s’han actualitzat durant el 2019, 149 durant el 2018 i 266
durant el 2017. Un 67% d’entitats estan actualitzades amb dades del 2018 i 2019.
Any

Nº entitats

Percentatge

2017

266

32,72 %

2018

149

18,33%

2019

398

48,95 %

TOTAL

813

100,00%

● Treballar en una definició de criteris
objectius i clars en la inclusió d’entitats
al cens d’entitats juvenils

● Recull de quines entitats actualment
generen dubtes sobre la seva inclusió al
cens, i els motius
● Reunions i acords dutes a terme sobre
aquesta qüestió

S’ha anat recollint diversos dubtes que sorgeixen a l’hora d’incloure o
no una associació al cens d’entitats juvenils de Barcelona. Així mateix
hi ha un llistat d’entitats que es va actualitzant i les quals tot i estar
inscrites al cens generen dubtes sobre la seva continuïtat en aquest.
Amb tota aquesta informació queda pendent fer una definició clara de
criteris d’inclusió al cens d’entitats juvenils.
També s’ha treballat en la línia de conèixer altres cens d’entitats similars amb l’objectiu
futur de creuar dades. Ha sigut especialment útil l’accés al Fitxer General d’Entitats
Ciutadanes, per contrastar algunes dades i completar el nostre cens.
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5.1.2. Agenda d’activitats
5.1.2.a. Descripció de l’agenda d’activitats
L'Agenda d'activitats és un recurs informatiu que permet donar a conèixer les activitats que
realitzen les entitats juvenils de Barcelona, o aquelles activitats que poden ser rellevants per al
teixit associatiu.
5.1.2.b. Objectius generals i específics de l’agenda d’activitats
Objectius generals
Indicadors
● Convertir l'apartat web en un espai de referència per a
les entitats i les persones no associades que hi vulguin
participar.
● Millorar l'impacte de les activitats que organitzen les
pròpies entitats.
● Promocionar que les pròpies entitats pengin a l’agenda
informació sobre les activitats que fan.

● Nombre d’activitats
penjades a l’agenda
● Nombre d’activitats
penjades per part de les
pròpies entitats
● Nombre de visites a
l’agenda d’activitats de la
web

Aquest any s’han penjat un total de 796 activitats
, nombre força
superior a les activitats penjades l’any passat, que van ser un total de
680. S’està intentant mantenir l’agenda actualitzada penjant de mitjana
unes 75 activitats mensuals i procurant que siguin sobre temàtiques i
tipologies diverses.
El nombre d’activitats penjades per part de les pròpies entitats han estat
23, nombre superior al del 2018 en el qual solament es van penjar 5 activitats. Aquest
indicador fa referència a aquelles activitats que les pròpies entitats registren a l’agenda a
través de la pàgina web del CRAJ però, també inclou aquelles activitats que les entitats
ens envien via correu electrònic sol·licitant que siguin penjades a l’agenda. Una de les
formes de promocionar aquest servei de difusió ha estat a través d’un breu text explicatiu
que s’ha inclòs als correus enviats a les entitats que han fet ús del lloguer de materials o
de sales.
Pel que fa al nombre total de visites és de 12748, una molt bona dada ja que dobla el
nombre de visites que va haver-hi el 2018 (un total de 6550). Destacar que la
incorporació del nou format de l’agenda a inicis del 2018, un format molt més visual, ha
pogut contribuir a l’augment notable de l’impacte d’aquesta al llarg dels últims anys.
També, el fet que es pengin més activitats i que aquestes s’acostumin a compartir a través
de les xarxes socials pot ajudar a explicar aquest increment de visites.
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Per tant, amb totes aquestes dades podem comprovar com l’agenda associativa s’està
convertint en un espai de referència per a les entitats juvenils i per les joves de la ciutat.

Objectius específics pel 2019
Indicadors
● Potenciar la categorització de les activitats
per tal que l’agenda sigui més visual.

● Millora de l’agenda a través d’una
categorització de la tipologia
d’activitats que es pengen

Aquest objectiu no s’ha treballat massa durant aquest any, tot i que
s’han fet algunes petites accions encaminades cap a aquest. Una
d’aquestes és el fet de detallar la tipologia d’activitat a l’inici del títol
d’aquesta per així solament llegint el títol saber quin tipus
d’esdeveniment és. Per exemple, es categoritzen les activitats segons
si són jornades, tallers, cinefòrums, formacions, taules rodones, festes,
exposicions, etc.
Destacar que el fet que no s’hagi prioritzat aquest objectiu és degut a la previsió de
realitzar una nova web del CRAJ que inclourà un nou format d’agenda i per tant ja es
treballarà la categorització de les activitats de cara a la nova web.

5.1.3. Difusió a través de les xarxes socials
5.1.3.a. Descripció del servei de difusió a través de les xarxes socials
Des del CRAJ oferim suport en la comunicació i difusió de les entitats juvenils i les seves
activitats a través de les nostres xarxes socials (Facebook i Twitter), fent ressò de les seves
activitats i novetats. Duem a terme aquesta difusió quan una entitat ens ho demana
directament però també de forma sistemàtica, seguint per les xarxes socials i altres pàgines
web l’actualitat associativa.
5.1.3.b. Objectius generals i específics del servei de difusió a través de les xarxes
socials
Objectius generals
Indicadors
● Exercir d’altaveu de les entitats i col·lectius juvenils,
publicant notícies i informacions relatives a aquestes.

● Nombre de publicacions
setmanals a les xarxes
sobre activitats que
programen les pròpies
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● Ser equitatives en la difusió que fem de les entitats i
promocionar les noves associacions emergents.

entitats

Durant aquest any s’ha fet difusió de l’actualitat associativa regularment a través de les
xarxes socials del CRAJ, tant a demanda de les entitats (93 demandes rebudes per mail)
com a iniciativa de l’equip tècnic, seleccionant activitats que hem considerat d’especial
interès associatiu.
Pel que fa al nombre d’aquest tipus de publicacions a les xarxes socials, hem seguit una
freqüència de 2 a la setmana aproximadament i el canal principal que utilitzem és Twitter
i la selecció pel Punt Info. Considerem que el nombre de publicacions realitzades és
adequat i/o que en podríem fer alguna més, 2-3 per setmana, però no més per no
sobresaturar d’informació aquest canal. Tot i així, cal dir que aquest tipus de publicacions
no acostumen a tenir gaire ressò en termes d’interaccions.
En resum, podem dir que sí que estem assolint l’objectiu d’exercir d’altaveu de les entitats
i col·lectius juvenils a través de les xarxes socials.

5.1.4. Tramesa en paper
5.1.4.a. Descripció del servei de tramesa en paper
La tramesa en paper del CRAJ és una línia que està en replantejament, doncs fins al 2016-2017
s'enviava per tramesa en paper tota la informació relativa als cicles i les publicacions dels
butlletins 901 a totes les Entitats juvenils del Cens, així com a equipaments juvenils, casals de
joves, etcètera de la ciutat i s’aprofitaven també aquestes trameses per fer difusió d’aquells
tríptics o fulls informatius d’entitats juvenils que ho demanessin.
Durant el 2017 i 2018 el nombre de trameses en paper va anar afluixant perquè la difusió
d’esdeveniments a través de mitjans impresos va a la baixa i per una qüestió de coherència amb
valors de sostenibilitat econòmica i mediambiental.
Durant el 2019 mantindrem aquest servei en mínims perquè considerem interessant tenir la
possibilitat de poder fer una difusió puntual d’un mitjà imprès, així mateix no promocionarem
aquesta línia perquè vagi a l’alça.
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5.1.4.b. Objectius del servei de tramesa en paper
Objectius generals
Indicadors
● Oferir la possibilitat a les entitats juvenils de la ciutat de
poder fer difusió dels seus materials impresos
● Fer arribar a les entitats del Cens del CRAJ, així com a
diferents equipaments públics de la ciutat còpies sobre
diferents materials del CRAJ

● Nombre de trameses en
paper dutes a terme
● Nombre de materials
d’entitats difosos
● Llistat de materials del
CRAJ difosos

Durant aquest 2019 s’ha realitzat solament 1 tramesa en paper, duta a terme a l’inici del
mes de maig. D’aquesta manera, tal com s’especifica en les línies plantejades per l’any
2019, es contempla la tramesa en paper com un servei de difusió puntual.
Els destinataris principals d’aquesta tramesa han estat les associacions i col·lectius
juvenils del nostre cens, els Casals i Espais de joves de Barcelona, els PIJs de la ciutat i els
Centres de recursos pedagògics de cada districte. En total, s’ha enviat la tramesa a 864
destinataris.
Respecte al material que s’ha inclòs en aquesta, des del CRAJ s’ha enviat:
● Una carta de presentació del CRAJ, on s’explica a les entitats perquè estan rebent
aquell sobre i també descriu el servei del CRAJ.
● Butlletí 901 núm. 154 - Convocatòria de subvencions 2019.
També, s’ha ofert la possibilitat a les entitats juvenils de la ciutat d’incloure material seu
en la tramesa, fent difusió d’aquest servei a través del butlletí digital setmanal del Punt
Info i de les xarxes socials del CRAJ. Aquesta crida ha tingut força bona resposta per part
de les entitats ja que algunes s’han interessat en el servei i ens han fet arribar el seu
material per tal de difondre’l. Finalment, són 4 les entitats que han facilitat diversos
materials com són díptics, tríptics, calendari d’activitats, cartells, etc.
A continuació, es detallen les entitats i el material corresponent:
Servei Civil Internacional de Catalunya
(SCI)

●
●
●

Tríptic Entre Terres
Carta Entre Terres
Postal dels camps de solidaritat

Jove Cambra Internacional (JCI)

●
●
●

Díptic sobre l’entitat
Calendari d'activitats 2019
Carta de descripció de les activitats

Associació Oci Inclusiu Saräu

●

Díptic de programació 2019

Centre Cívic Sandaru

●

Cartell Workshop «La nit més llarga»
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5.1.5. Taulells de la pàgina web
5.1.5.a. Descripció dels taulells de la pàgina web
Els taulells de la pàgina web del CRAJ pretenen ser una eina per facilitar la feina a les
associacions juvenils de la ciutat i per fer-los arribar informació que pugui ser del seu interès.
Els taulells estan dividits per àmbits:
●

Taulells d’opcions de finançament
○ Taulell de convocatòries d’ajuts
○ Taulell de convocatòries de premis
○ Taulell de convocatòries de subvencions

●

Taulells d’anuncis i recursos
○ Taulell d’ofertes de feina en associacions
○ Taulell de crides de voluntariat
○ Taulell de formacions d’interès per entitats

●

Taulell d’opcions de mobilitat internacional amb entitats: intercanvis, camps de
treball, formacions sobre participació juvenil, brigades, estades solidàries o
voluntariats europeus.

●

Taulell de recursos sostenibles: activitats ambientals, fires de consum responsable,
fins a com muntar un hort urbà.
5.1.5.b. Objectius generals i específics del taulells de la pàgina web

Objectius Generals
Indicadors
● Facilitar l’accés de les entitats juvenils a novetats
del seu interès en diferents àmbits

● Nombre de novetats
penjades al llarg de l’any de
cada un dels àmbits
● Nombre de visites a aquest
apartat de la pàgina web
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Al llarg del semestre s’han penjat 778 novetats en total als taulells de la
pàgina web, arribant a un total de 108.368 visites a la web!
L’any passat van penjar-se 749 novetats als taulells i, malgrat ser un
nombre menor que el d’enguany, les visites són força superiors: 113.475.
Entrades

Visites

Any passat

Taulell d’Ajuts Premis 209
i subvencions

9.182

214 / 9.916

Taulell d’Anuncis

569

99.186

535 / 103.559

Total

778

108.368

749 / 113.475

Al taulell d’Anuncis s’han pujat 569 anuncis (535 l’any passat), desglossats en: 129 Ofertes
laborals, 200 formacions, 148 ofertes de voluntariat i 29 altres.

Objectius específics pel 2019
Indicadors
● Clarificar els criteris segons els quals es trien les
novetats, anuncis i recursos que es pengen als
taulells

● Llistat d’acords i criteris presos
en relació a la publicació
d’anuncis i recursos als taulells

Al llarg de l’any s’ha treballat per establir un criteri clar per a la
publicació d’anuncis i recursos als taulells de forma general. En concret
s’ha transformat el Taulell d’Activitats Internacionals de la web, ja que
fins ara el criteri pel qual es penjaven les activitats internacionals no era
coherent amb el públic al que ens dirigim com a CRAJ.

5.2. Altres serveis
5.2.1. Lloguer de materials
5.2.1.a. Descripció del servei de lloguer de materials
El servei de lloguer de materials ofereix la possibilitat a les entitats juvenils i a les entitats en
general de Barcelona d'accedir a una sèrie de materials i recursos a un preu públic. En aquest
sentit es prioritzen les entitats juvenils que tenen la tarifa de preus més assequible. Aquest
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servei és molt flexible i agilitza l'accés de les entitats a aquests recursos i per tant, els facilita
l'organització d'esdeveniments.
Des del CRAJ entenem que aquest servei millora gràcies a la generació de sinergies i convenis
amb d'altres entitats que puguin oferir serveis similars, amb la finalitat de fer-ne difusió i que
les entitats juvenils puguin accedir-hi a preus reduïts o amb descompte.
5.2.1.b. Objectius del servei de lloguer de materials
Objectius generals
Indicadors
● Proveir a les entitats juvenils de Barcelona d'aquell
material no consumible que els faciliti l'organització
d'actes i esdeveniments.
● Conèixer altres serveis i recursos de la ciutat on poder
derivar a les entitats i col·lectius en el cas de no poder
satisfer la demanda.
● Actualitzar l’oferta de material adaptant-nos a les
necessitats de les entitats juvenils.

● Nombre d’usos dels
diferents materials del
CRAJ
● Elaboració d’una base
de dades interna sobre
altres serveis i recursos
similars existents a la
ciutat

Els usos de materials durant el 2019 han estat 462, sent 257 les entitats han utilitzat
aquest servei. Aquestes dades mostren que hi ha entitats i col·lectius que realitzen més
d’un ús de material i per tant, podem intuir la visió del CRAJ com un servei on poder
sol·licitar aquell material que necessiten per realitzar les seves activitats.
En quant als materials més llogats i cedits, tal i com podem observar en els gràfics que hi
ha a continuació, destaca el lloguer de la màquina de xapes de 38mm (un total de 77
usos). Seguidament, els materials més utilitzats han estat l’equip de so portàtil (41), les
cadires (39), els videoprojectors (37), les taules plegables (36) i les carpes (33). Per altra
banda, els materials menys utilitzats són l’expositor de semicercle (2), la màquina
troqueladora de 25mm (3), el micròfon (3), el focus (4) i l’urna (4).
Per la correcta interpretació de les gràfiques cal tenir en compte que en aquestes es
representa el nombre de vegades que una entitat ens ha llogat un material en concret i no
pas el nombre de peces d'aquest material que ha sortit. Un exemple clar seria la tarima, la
qual hem llogat un total de 6 ocasions però en dues d'aquestes ocasions han sortit les 12
planxes de les que disposem, en una altra ocasió van sortir tan sols 4 planxes, etc.
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Per altra banda, des d’inicis d’any s’ha incorporat una novetat pel que fa a la venta de
material per fer xapes. S’ha afegit l’opció de comprar paquets de 500 xapes a un preu
més econòmic, tant per les de 38mm com les de 25mm. Aquest fet ha ocasionat un
augment en el nombre total de xapes comprades per part de les entitats, sent 14 les
ocasions en les que les entitats han comprat paquets de 100 xapes de 25mm i 4 paquets
de 500. Pel que fa a les xapes de 38mm, han comprat en 60 ocasions paquets de 100 i 16
vegades paquets de 500.
Destacar que el lloguer de material és un dels serveis que més visites genera a la nostra
web. Durant aquest any, ha estat consultat en 4809 ocasions, produint-se un augment
respecte l’any anterior (3459). Es fa difusió del servei a través de la web, de les xarxes
socials i del Punt Info, però caldria reforçar la difusió, per exemple, a través d’imatges de
les entitats fent ús del material.
També cal tenir en compte la constant renovació del document de material fora, que ha
anat incorporant millores que faciliten el seguiment dels materials.
Alguns dels materials s’han hagut de reparar o ha calgut comprar-ne de nous durant
aquest any, un exemple són el de les dues de les carpes i un dels equips de so portàtils.
Un altre fet destacat ha estat l’elaboració d’una base de dades interna sobre altres
serveis i recursos que lloguen o cedeixen material. En aquesta base de dades s’inclou
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informació sobre el servei, quins materials lloguen, quines condicions tenen, dades de
contacte, etc. Aquesta base de dades s’utilitza com a eina per tal de derivar a les entitats i
col·lectius en el cas de no poder cobrir la seva demanda, ja sigui per falta de disponibilitat
o per no disposar del material que sol·liciten. És un recurs força útil i que s’utilitza sovint.
Amb relació amb l’objectiu d’actualitzar l’oferta de material
adaptant-nos a les necessitats de les entitats juvenils, durant aquest
2019 s’han incorporat nous materials de cessió gratuïta per a les
entitats en format de Kits de suport a l’associacionisme.
Aquests kits de suport són:
●

Kit de suport Protocol per a l’abordatge de violències

El març del 2018 es va aprovar el 
Protocol per a l’abordatge de les violències al CJB i
entre les seves mesures, hi ha el compromís de les entitats del CJB d’elaborar el seu propi
protocol. Per tal de facilitar i donar-los-hi suport, des del CRAJ s’ofereixen diferents
materials que poden ser d’utilitat per tal d’organitzar un esdeveniment com pancarta de
2’5 x 1 m amb la frase: Construïm espais lliures de violències, cartelleria variada, armilles
identificatives i infografies impreses del protocol del CJB. També s’ofereixen altres
materials de difusió com còpies impreses del “Protocol per a l’abordatge de les violències
al CJB”, xapes amb simbologia del protocol, normals o personalitzables i enganxines amb
la frase: Construir espais lliures de violències és a les nostres mans!
Aquest kit de suport ha estat sol·licitat per 5 entitats durant el 2019, sol·licitant en
general cartelleria i les armilles per tal d’utilitzar-les pel Punt lila que han organitzat en
diverses activitats o jornades.
En aquesta línia, també s’està duent a terme reunions de coordinació amb el CJB amb
l’objectiu d’elaborar un pack per oferir a les entitat i col·lectius que reculli de diversos
materials (tant dels materials de suport anteriors com publicacions, guies i altres recursos
propis del CJB o d’altres entitats i serveis) i que puguin ser útils de cara a organitzar un
Punt lila. És un tema que es seguirà treballant de cara al 2020.
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●

CRAJA d’eines

És un caixa amb dinàmiques, eines i materials per treballar la gestió del grup i projectes
d’entitats i col·lectius juvenils. Permet treballar diversos aspectes com autodiagnosi,
comunicació interna, rols i lideratges, cohesió de grup, valoració d’activitats i projectes,
resolució de conflictes i eines assemblearies i de participació. Conté 23 fitxes de
dinàmiques i el material necessari per a realitzar-les com una diana d’avaluació, graella de
planificació, graella per fer un DAFO, 6 barrets de Bono, cartes de necessitats i emocions i
altres materials de suport per poder realitzar les dinàmiques proposades.
Aquest recurs es va posar a l’abast de les entitats des de finals de setembre del 2019 i ha
tingut molt bona acollida per part de les entitats i col·lectius juvenils de la ciutat. Són
unes 17 les que s’han posat en contacte amb el CRAJ sol·licitant informació sobre aquest
recurs i l’han acabat demanant per a utilitzar-la un total de 7 entitats juvenils.
Destacar que a través de la CRAJA s’ha promogut la realització d’assessoraments de
participació i equip humà per tal de guiar a les entitats en l’ús d’aquest recurs. A través
d’aquesta assessoria s’han comentat les necessitats dels grups i s’han ofert aquells
recursos més adients per a tractar cada temàtica.

5.2.2. Cessió de material sostenible
5.2.2.a. Descripció del servei cessió de material sostenible
A més del lloguer de materials, des del CRAJ es posa a l'abast de les entitats recursos útils per
fer els seus esdeveniments més sostenibles, a partir de la cessió gratuïta de materials
sostenibles. Actualment es disposa de plats, coberts, gots i gerres reutilitzables, de paelles i
cremadors i cartells de reciclatge.
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5.2.2.b. Objectius generals i específics del servei de cessió de material sostenible
Objectius generals
Indicadors
● Proveir gratuïtament a les entitats juvenils de Barcelona
d'aquell material no consumible que els faciliti
l'organització d'actes i esdeveniments en clau sostenible.
● Donar a conèixer altres serveis i recursos de la ciutat on
poden recórrer les entitats i col·lectius per tal de
demanar material sostenible.

● Nombre d’usos del
material sostenible
● Elaboració d’una base
de dades interna sobre
altres serveis i recursos
similars existents a la
ciutat

Durant el 2019 un total de 41 entitats han fet 115 usos del servei de cessió de material
sostenible. Aquest nombre és molt superior als usos durant tot l’any 2018, que en van ser
només 37. Hem de tenir en compte que el nombre de materials disponibles per les
entitats ha augmentat i això pot haver fet pujar el nombre d’usos. N’és un exemple clar la
cessió de paelles i cremadors, que han tingut 33 usos. Tot i així, considerem que aquest
servei ja està molt consolidat i s’associa directament amb el CRAJ, i que les entitats cada
cop estan més conscienciades en temes de sostenibilitat.
Cal dir que des de l’existència del servei de préstec gratuït de vaixella reutilitzable de
l’Ajuntament de Barcelona, el recomanem molts cops a les entitats perquè els facilita
molt més la feina (no ha de rentar la vaixella l’entitat). Això pel que fa a la cessió de plats i
coberts, ja que aquest servei no disposa de gots reutilitzables o de cremadors i paelles.
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Objectius específics pel 2019
Indicadors
● Incorporar nous materials
● Promoure l’ús dels recursos sostenibles en activitats
que es realitzin al propi equipament així com les
organitzades pel CJB.

● Nombre d’usos del
material sostenible per
part de la Fontana o el
CJB
● Llistat de nous materials

Aquest 2019 s’han incorporat nous materials sostenibles de cessió
gratuïta per entitats: 2 paelles, 2 cremadors i diversos cartells de
reciclatge.
L’augment d’usos d’aquest servei també s’ha degut en part a aquest
fet: les diferents paelles i cremadors han tingut un total de 33 usos.
Els cartells de reciclatge però, només 4. També, per donar resposta a
l’alta demanda de material, s’ha incrementat el nombre de plats i
coberts disponibles fins a 300 unitats.
Per altra banda, s’ha promogut l’ús d’aquests recursos tant a l’equipament com en
activitats del CJB. En total han sigut 11 usos.
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5.2.3. Terreny d’acampada Can Girona
5.2.3.a. Descripció del terreny d’acampada Can Girona
Can Girona és un terreny d’acampada a disposició de les entitats i col·lectius juvenils i des del
CRAJ es gestiona la reserva de les estades. El terreny està situat als entorns d’una antiga masia
del s. XVIII, que es troba situada al terme municipal de Santa Maria de Martorelles, al Vallès
Oriental.
El terreny es troba en un entorn privilegiat, amb nombroses fonts, antics salts d’aigua i
excursions a tocar de la Serralada Litoral. Té una capacitat màxima de 100 persones i compta
amb diversos espais compartits (com la zona de cuina o les instal·lacions d’aigua) i també
esplanades de joc de grans dimensions, a més de 3 parcel·les d’acampada diferenciades.
5.2.3.b. Objectius generals i específics del terreny d’acampada Can Girona
Objectius generals
Indicadors
● Proporcionar a les entitats d'educació en el lleure,
majoritàriament, i també a la resta d’entitats
juvenils, un terreny d'acampada òptim per a les
seves activitats.
● Promocionar les pràctiques sostenibles i les sortides
a la natura.
● Oferir activitats educatives i de servei en matèria de
sostenibilitat per a les entitats usuàries del terreny.

● Nombre de reserves del
terreny d'acampada.
● Nombre d'entitats usuàries
que fan servir un recurs
sostenible o realitzen una
sortida a la natura
proposada.
● Nombre d'entitats usuàries
que utilitzen el recull
d'activitats proposat.

Aquest any a Can Girona hi ha hagut un total de 31 reserves per part de 24 entitats, fent
un total de 49 nits d’acampada. Durant aquests mesos han pernoctat al terreny
d’acampada 1044 persones. Això són números més alts que al 2018 i similars als anys
anteriors, no tant en nombre de reserves que continua sent inferior que al 2016 i 2017,
però sí en nombre de persones, nits d’acampada i entitats usuàries.
Pel que fa a la valoració de les estades per part de les entitats usuàries, durant el primer
semestre es va detectar que estava disminuint molt el nombre d’entitats que feien un
retorn. Aleshores es va recuperar la valoració en paper, que fan al mateix terreny, i
d’aquesta manera s’ha revertit una mica la situació. Tot i així, s’han valorat 17 estades de
les 31 de l’any.
La valoració global és molt bona, amb una nota de 4,7 sobre 5. Hi ha 8 entitats que han fet
ús d’algun recurs sostenible i del decàleg. Moltes diuen que no, però ja fan ús del
reciclatge, tenen en compte l’estalvi energètic i d’aigua, hi van en transport públic, etc.
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Objectius específics pel 2019
Indicadors
● Renovar tota la cartelleria del terreny de Can
Girona.
● Oferir els recursos d’activitats i excursions en el
mateix terreny de Can Girona, no només
digitalment.

● Existència de nous cartells a
Can Girona
● Recull de materials impresos i
plastificats a l’abast de les
entitats a Can Girona

Durant aquest any s’ha renovat la cartelleria de reciclatge i de tenir
cura de l’espai. També els cartells de les diferents instal·lacions de
Can Girona, amb cartells de fusta vernissats que duraran molts
anys. També s’ha millorat les indicacions del camí d’accés a Can
Girona, amb una fletxa sobre un dels cartells metàl·lics i amb un
cartell provisional, a l’espera de rebre un altre cartell metàl·lic
idèntic que ja està encarregat. Com a novetat, s’ha creat un mapa
del terreny de Can Girona i les seves instal·lacions.
També s’ha renovat el mobiliari per guardar el material de neteja i el de les entitats, les
tapes dels lavabos i el prestatge de la cuina; s’ha comprat un microones nou, 2 fogons, una
mànega d’aigua, un allargador elèctric, un foco i un suro per tal que les entitats puguin
penjar la seva documentació a la cuina. Una altra novetat és que s’ha instal·lat una
compostadora per gestionar millor la matèria orgànica que es generi a les acampades, a
més de l’oportunitat educativa que això ofereix a les associacions juvenils. Al costat de la
compostadora es pot consultar quin és el seu funcionament, què hi podem tirar a dins i
què no, possibles dificultats que ens podem trobar, així com una guia més completa.
En el nou moble adquirit així com al suro s’ha col·locat tota la documentació de Can
Girona per tal de posar-la a l’abast de les usuàries: Normativa del terreny d’acampada,
Decàleg Sostenible, normativa del lleure educatiu, propostes d’activitats sostenibles,
l’excursió al Turó d’en Galzeran i mapes de la zona.
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5.2.4. Lloguer i cessió de sales de l’EJLF
5.2.4.a. Descripció del lloguer i cessió de sales de l’EJLF
El CRAJ està situat físicament al primer pis de l'Espai Jove la Fontana i una de les funcions que
desenvolupa és la gestió de les reserves de les sales petites per a activitats tancades d'entitats.
Aquest servei esdevé una porta d'entrada i coneixença mútua entre el CRAJ i diferents entitats
juvenils ja que el lloguer de sales de la Fontana és un servei molt utilitzat per part de les
entitats barcelonines.
5.2.4.b. Objectius generals i específics del lloguer i cessió de sales de l’EJLF
Objectius generals
Indicadors
● Gestionar les reserves de lloguer de les sales
petites de la Fontana per a activitats internes
de les associacions, col·lectius i altres
entitats.

● Nombre d’usos de les sales
gestionades des del CRAJ de l’Espai
Jove la Fontana
● Nombre de visites a la plana web
del CRAJ de cessió de sales i espais

Des del CRAJ es segueix gestionant les reserves de lloguer i cessió d’algunes de les sales
de l’Espai Jove La Fontana, servei que en força ocasions és el primer contacte d’algunes
entitats amb el CRAJ.
El total d’usos de sales durant aquest any han estat 1.954, dada similar al nombre d’usos
del 2018 (un total de 1.976). Aquests indicadors inclouen les reserves de totes les sales
de l’EJLF, excepte els vivers.
Pel que fa al nombre de persones que han fet ús d’aquestes sales, és un total de 54.700
persones, en comparació amb l’any passat que van ser 76.467 persones les que van fer ús
de les sales de l’equipament.
Fixant-nos en el nombre de visites d’aquest servei a la pàgina web del CRAJ, s’observa
com en comparació amb altres serveis o recursos, aquest no destaca massa. El total de
visites ha estat de 840, sent un nombre similar lleument inferior a les visites rebudes
l’any passat (978).

Objectius específics pel 2019
Indicadors
● Millorar la coordinació amb l’equip dinamitzador de
l’Espai Jove la Fontana que també gestiona sales de
l’equipament.

● Actualització del document
guió per gestionar les
reserves de sales de l’EJLF
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Durant aquest 2019 s’ha treballat conjuntament amb la direcció de
l’Espai Jove La Fontana en aquesta línea per tal d’establir quins són
els criteris compartits a l’hora de gestionar les sales de l’espai. Per
tal de fer-ho, s’ha actualitzat el document que serveix com a guió a
l’hora de gestionar sales de l’EJLF, per tal que sigui molt més clar qui
gestiona la reserva de cada sala i qui gestiona el pagament
d’aquesta.

5.2.5. Servei de bústia per entitats
5.2.5.a. Descripció del servei de bústia per entitats
El servei de bústia ofereix un espai físic on rebre la correspondència a l’adreça postal de l’Espai
Jove la Fontana. Es tracta d’un servei gratuït per les entitats o grups de joves que necessitin un
espai on rebre el correu postal.
5.2.5.b. Objectius generals i específics del servei de bústia per entitats
Objectius generals
Indicadors
● Oferir a les entitats un espai on rebre la correspondència.
● Promocionar que les entitats que fan ús del servei de bústia
coneguin els altres serveis que ofereix el CRAJ.

● Nombre d’entitats
que fan ús de la
bústia per entitats
● Indicadors mensuals
del servei de bústia

Actualment hi ha 7 entitats donades d’alta al servei de bústia per entitats. Aquest any per
fi s’ha actualitzat el nombre d’entitats amb bústia, ja que la meitat d’elles no la usaven.
Així doncs, de les 14 entitats a principi d’any, s’ha donat de baixa 8 entitats i 1 més s’ha
donat d’alta.
Aquestes 7 entitats sí que fan ús del servei de bústia, sent 3 d’elles juvenils i 4 d’elles no
juvenils però del barri de Gràcia. Les entitats juvenils referides coneixen àmpliament tots
els serveis que ofereix el CRAJ, de fet són usuàries de varis.
Objectius específics pel 2019
Indicadors
● Repensar aquest servei per tal de millorar-ne el seu ús i
utilitat.
● Actualitzar les entitats que en fan ús, donant de baixa les
que no.

● Nombre d’entitats
que s’han donat
d’alta i de baixa del
servei de bústia

56

Com s’ha dit anteriorment, enguany s’ha dut a terme aquesta actualització tan necessària.
Si bé es tracta d’un servei que no té tanta demanda a nivell juvenil, ja que la tendència és
funcionar de manera telemàtica, encara hi ha entitats que li donen ús i els és útil poder
disposar una bústia aquí a l’Espai Jove la Fontana. Per tant de moment té sentit conservar
el servei per aquestes entitats, ja que comporta una feina mínima.

5.2.6. Cercador de sales i espais
5.2.6.a. Descripció del cercador de sales i espais
L'apartat «Cercador de sales i espais» és un directori que pretén facilitar la tasca a entitats i
altres usuàries en el moment de recerca d'espais per dur a terme les seves activitats. Aquest
directori reuneix gran part dels equipaments municipals i sales disponibles de la ciutat de
Barcelona i permet a les entitats poder-los filtrar segons barri, tipologia de sales i aforament.
Aquest apartat de la web funciona com connector entre entitats que busquen un espai per una
activitat puntual i una bona part dels espais disponibles a la ciutat.
5.2.6.b. Objectius del cercador de sales i espais
Objectius generals
Indicadors
● Donar a conèixer aquest servei entre les entitats i
ciutadania, mantenint o incrementant el nombre de visites a
aquest servei a la web.
● Millorar la fiabilitat de les dades sobre les sales que es
poden trobar al cercador, amb l'objectiu que cap sala faci
més de dos anys que ha estat actualitzada.
● Incrementar el nombre de sales i equipaments disponibles
al Cercador.

● Nombre de sales
actualitzades
● Nombre de sales
eliminades
● Nombre de sales
noves
● Nombre de visites a
aquest apartat de la
web

● Donar més èmfasi al cercador de sales i espais com a
alternativa en cas que no sigui possible realitzar el lloguer
de sales a l’Espai Jove La Fontana.
El cercador de sales i espais és un recurs que està en constant actualització, sent aquest
any 94 les sales actualitzades, nombre superior a les 71 sales actualitzades l’any passat.
També s’han eliminat diverses sales, un total de 11 degut a que ja no estan disponibles i
s’han incorporat al cercador un total de 8 noves sales de la ciutat. Tot i que s’intenta
actualitzar sovint aquest servei, a vegades l’equip es troba dificultats a l’hora d'obtenir les
dades per tal de poder fer l’actualització. S’haurà de seguir treballant per assolir l’objectiu
de que cap sala faci més de dos anys que ha estat actualitzada ja que actualment no es
compleix.
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Tot i així, aquest servei ha incrementat el nombre de visites a la pàgina web respecte
l’any passat. Durant aquest 2019 s’han realitzat un total de 14.698 visites, en comparació
amb l’any passat que van ser 12182. Aquesta dada és molt positiva i evidencia que s’està
treballant l’objectiu de donar a conèixer aquest servei.
A més, s’està potenciant dins de l’equip el fet de derivar a aquest servei en cas que no
sigui possible realitzar la reserva de sales a l’Espai Jove La Fontana.
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