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Introducció 

Des del Consell de la Joventut de Barcelona ja fa anys que es detecta que les persones joves 

pateixen una discriminació estructural, agreujada per la crisi econòmica, que impossibilita el seu  

ple desenvolupament i no les permet emancipar-se. El procés emancipador de la persona jove 

passa directament per que aquesta pugui accedir als recursos que li permetin tenir autonomia, 

la qual li permet emancipar-se econòmicament de la seva llar d'origen. La persona jove ha de 

rebre un salari que li permeti cobrir els costos de la seva vida i un lloc de residència sense 

perjudici de viure una vida digna. El principal problema és que els elements que composen la 

base sobre la qual es fonamenta el procés emancipador estan en perill: l'accés a la formació es 

cada vegada més limitat i de menys utilitat en el mercat laboral actual, les persones joves 

pateixen una situació d'atur estructural i aquelles que treballen ho fan en unes condicions tant 

precàries que no possibiliten la seva emancipació residencial. L'objectiu general del programa 

d'emancipació és: «Reivindicar el dret de les persones joves a desenvolupar-se en plenitud en la 

seva etapa de transició cap a la vida adulta. Per poder emprendre un projecte de vida autònom 

serà necessari que puguin gaudir sense restriccions del seu dret a formar-se, que pugin 

incorporar-se al mercat laboral dignament i no precàriament, i que es puguin emancipar 

residencialment de la llar d'origen. L'emancipació de les persones joves és, en definitiva, una 

realitat que s'ha d'abordar de manera transversal i amb una visió global i per això des del CJB 

s'aposta per desenvolupar un programa d'emancipació que es fonamenta en tres eixos: 

• L'accés a la formació de qualitat 

• L'accés a una feina digna 

• L'accés a un habitatge digne  

El programa d'emancipació té en compte altres interseccionalitats que es troben amb la de ser 

jove i que multipliquen les discriminacions, com poden ser l'origen i el gènere. Per això, d'una 

banda, s'introdueix el treball amb els col·lectius de joves que treballen des de la precarietat i 

estan en risc d'exclusió social pel seu origen i per tant, tenen més dificultats per arribar al seu 

ple desenvolupament. D'altra banda, aquest programa relaciona el discurs de l'emancipació amb 

el de les economies feministes i de les cures, per tal de fer visibles tasques permanentment 

invisibilitzades, que impossibiliten l'emancipació de les dones. 
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3.A. Objectius 

Analitzar amb profunditat la situació de les persones joves per poder actualitzar el discurs i 
les propostes en matèria d'emancipació. 

2018 
Durant 2018 el CJB ha fet seguiment de les principals fonts d’informació en matèria de 
joventut i emancipació juvenil: Els informes de l’Observatori Català de la Joventut de 2018, 
del Consell Econòmic i Social de Barcelona. Des del CJB es realitza treball constant amb les 
entitats per analitzar si hi ha noves perspectives que no s’estan tenint en compte. D’altra 
banda, el CJB està desenvolupant discurs i accions en diversitat d’àmbits referents a 
l’emancipació juvenil a partir de diferents accions, com la campanya sobre economia 
feminista, la campanya de pràctiques, contractes temporals i pràctiques remunerades i el cicle 
de l’habitatge entre d’altres. Finalment, el blog “No claudiquis” és l’espai de transmissió de 
les accions i el discurs del CJB. 
2019 
Aquest 2019 s'ha continuat amb el seguiment de les principals fonts d'informació en matèria 
de joventut i emancipació juvenil: Els informes de l’Observatori Català 
de la Joventut de 2018, del Consell Econòmic i Social de Barcelona. Des del CJB 
es realitza treball constant amb les entitats per analitzar si hi ha noves 
perspectives que no s’estan tenint en compte. 

Oferir un espai i eines que serveixin d'ajuda a les persones joves a l'hora d'emancipar-se 

2018 
En el marc de la lluita contra l'atur i la precarietat laboral, el CJB ha treballat 
per a donar a conèixer noves fórmules per a l’ocupació juvenil. A 2018 s’ha 
desenvolupat el programa de Joventut i Cooperativisme, que ha consistit en el 
desenvolupament de la Guia “Feu-vos Coop”, on s’explica noves vies i 
procediments per autoocupar-se. En el mateix marc, s’ha desenvolupat la línia 
de Mites de l’Emprenedoria, que ha volgut aportar una mirada crítica sobre 
l’emprenedoria, demostrant que no és un camí senzill ni sempre exitós, amb 
casos reals. Darrerament, des del CJB i les entitats sindicals s’ha participat al Saló de 
l’Ocupació 2018, on s’ha dotat a les persones joves de coneixement sobre els 
seus drets laborals. 
2019 
Aquest 2019 el CJB ha donat continuïtat a la difusió dels materials creats durant el 2018: la 
guia "Feu-vos Coop!" i els vídeos dels "Mites de l'emprenedoria".  
El CJB i les entitats sindicals han participat al Saló de l’Ocupació Juvenil 2019 on s’ha dotat a 
les persones joves de coneixement sobre els seus drets laborals i sobre el reconeixement dels 
aprenentatges adquirits a través de l'associacionisme mitjançant la guia "Posa't en valor". 

Situar el discurs d'emancipació del CJB a l'agenda política i social. 

2018 
A 2018, el CJB ha seguit lluitant per a que des de l’Administració es tinguin presents i es 
busquin alternatives i solucions a les dificultats que tenen les persones joves en l’àmbit de 
l’emancipació. A nivell municipal, s’està participant activament en la comissió executiva del 
Pla per al Foment de l’Ocupació Juvenil, i s’està preparant la participació al Saló de l’Ocupació 
2019. 
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A nivell nacional, s’està treballant amb el Consell Nacional de Joventut de Barcelona per a 
generar discurs i posteriors accions en referència a les pràctiques i contracte temporals, i 
sobre el reconeixement de l’aprenentatge associatiu. A 2018 no s’ha realitzat el Cicle 
d’habitatge degut a que des de la xarxa PIJ es va preparar uns cicles propis de caire similar, i 
es va decidir reforçar-lo i difondre’l des del CJB. 
2019 
A 2019, el CJB ha seguit lluitant perquè des de l’Administració es tinguin presents i es busquin 
alternatives i solucions a les dificultats que tenen les persones joves en l’àmbit de 
l’emancipació. A escala municipal, s’està participant activament en la comissió executiva del 
Pla per al Foment de l’Ocupació Juvenil, i s’està preparant la participació al Saló de l’Ocupació 
2020. A escala nacional, s’està treballant amb el Consell Nacional de Joventut de Barcelona 
per a generar discurs i posteriors accions en referència a les pràctiques i contractes temporals, 
i sobre el reconeixement de l’aprenentatge associatiu. El 2019 s'ha realitzat el cicle sobre 
l'habitatge que ha aportat una visió jove a la realitat habitacional que està patint la ciutat de 
Barceclona. 

Fer seguiment de les iniciatives legislatives relacionades amb els tres eixos del programa 
d'emancipació, posant especial èmfasi en l'habitatge i la Formació Professional. 

2018 
A 2018 s’ha estat participant activament, en el marc del Pla d’Ocupació Juvenil de Qualitat, 
en la comissió referent a la Formació Professional Dual. D’altre banda, des del GT d’Ocupació 
s’està treballant el posicionament respecte a la FP Dual per a desenvolupar les jornades Fem 
FP. En quan a habitatge, a 2018 s’ha fet un anàlisi i seguiment del Programa APROP de 
l’Ajuntament de Barcelona, i s’està actualitzant el discurs per a desenvolupar accions a 2019. 
2019 
Aquest 2019 s’ha estat participant activament en els diferents espais del Pla de Foment de 
l’Ocupació Juvenil de Qualitat. Paral·lelament s'han concertat reunions trimestrals de 
seguiment del PFOJQ entre Barcelona Activa, Joventut i CJB.  Pel que fa a l'habitatge s'ha 
participat en el Consell d'habitatge social de Barcelona. 
 

Reivindicar l'aprenentatge i les competències adquirides a través de l'experiència 
associativa com a vàlides per l'ocupabilitat de les persones joves. 

2018 
Durant 2018 s’ha generat material que permet posar en valor els aprenentatges adquirits a 
través de l’educació no formal i l’experiència associativa. L’eina generada, l’aplicatiu web 
“Posa’t en valor”, va ser utilitzada durant el Saló de l’Ocupació 2018, però encara no s’ha fet 
una presentació formal del recurs, prevista per 2019. En aquest sentit, s’ha detectat que altres 
entitats properes, com la Fundació Ferrer i Guàrdia, la Fundació Don Bosco, o el CNJC estan 
treballant en la mateixa direcció, i per tant és important trobar un espai comú per a tenir una 
major incidència i impacte. 
2019 
Aquest 2019 ha tingut més pes la coordinació entre els agents que treballen en la línia del 
reconeixement dels aprenentatges adquirits a través de l’educació no formal i l'experiència 
associativa, amb la Fundació Ferrer i Guàrdia i el CNJC. Fruit d'aquesta coordinació, s'ha iniciat 
la unificació dels materials de la FFG i CJB per crear una sola eina, i de cara 2020 es treballarà 
en l'estratègia d'incidència en l'àmbit català.  S'ha tornat a portar la guia "Posa't en valor" al 
Saló de l'Ocupació Juvenil. 
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3.B. Avaluació de les accions 

3.1. Blog No Claudiquis 

Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2018 

Les entrades fetes a 2018 han tingut una bona rebuda i seguiment. Malauradament, el volum 
de feina i treball dels grups de treball d'Emancipació i d'Habitatge respectivament no ha 
permès una major creació de contingut per al blog. A 2018 s'ha generat discurs, que es 
traduïrà en publicacions a 2019. 

Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2019 

Durant el 2019 no s'ha utilitzat el blog perquè s'està dissenyant una nova estructura web del 
CJB. Els materials de difusió en matèria d'emancipació s'han difós a través de la web general 
del CJB i de les seves xarxes socials. 

Indicadors 

Haver realitzat un mínim de 
15 publicacions a la pàgina 
web de No Claudiquis 

2018 No assolit 
2019 No assolit 

Tenir tots els materials 
elaborats pel CJB en matèria 
d'emancipació digitalitzats 
al web 

2018 Assolit. 
2019 Assolit 

Actualitzar el manifest del 
web 

2018 No assolit. 
2019 No assolit 

Arribar a les 2000 visites a la 
pàgina web 

2018 S'ha assolit, amb 4414 visites a la pàgina web. 
2019 No assolit 

Nombre i perfil d'entitats / 
persones beneficiàries 

2018 Joves que han visitat el blog No Claudiquis 
2019 Joves que han visitat el blog No Claudiquis 

Dates de realització 

2018 Aquesta és una línia amb continuïtat durant tot l'any. 
2019 Aquesta línia ha acabat durant el 2019 i de cara el 2020 

es vol finalitzar l’ús de blogs i centralitzar la informació 
al web del CJB.  
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3.2. Saló d'ocupació de 

Barcelona 

Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2018 

El Saló de l'Ocupació va tenir lloc els dies 12,13 i 14 de març. Des del CJB i específicament com 
a grup de treball d'ocupació, vàrem estar presents durant tot el saló participant activament 
als espais "Asessora't" i "Descobreix". En ser la primera vegada que es celebrava el saló, vàrem 
poder identificar alguns punts febles que vàrem sistematitzar en un document d'avaluació 
que va ser presentat a les organitzadores -i que van entomar el compromís de modificar certs 
aspectes del saló-.  
 
Es va establir l'acord de seguir participant com a CJB en els preparatius del saló del 2019, 
encara que a finals de 2018, no s'ha rebut cap convocatòria. 

Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2019 

El Saló de l'Ocupació va tenir lloc els dies 21 i 22 de març. Des del CJB i específicament com a 
grup de treball d'ocupació, vàrem estar presents durant tot el saló participant activament a 
l'espai "Asessora't". D'acord amb l'avaluació realitzada després del Saló del 2018 es van 
plantejar modificacions tals com: oferir menys activitats per tal de no solapar amb altres 
actors i millorar la localització i la definició de l'espai assessora't. Aquestes modificacions s'han 
dut a terme. En aquesta edició tota l'activitat del CJB ha tingut lloc a l'espai Assessora't, on 
s'ha fet difusió de l'eina física i interactiva del "Posa't en valor". 

Indicadors 

Que les sindicals del CJB 
participin a l'espai 
Assesora't fent xerrades 
sobre drets i deures 
laborals. 

2018 S’ha assolit 
2019 S’ha assolit 

Presentar a l'espai 
Descobreix l'aplicació 
"Posa't en valor" 

2018 Assolit, tot i que hem identificat que és una aplicació 
massa complexa i llarga per a aquest espai. 

2019 Assolit. S'ha fet difusió i s'ha presentat l'aplicació i guia 
"Posa't en valor" a l'espai Assessora't. 

Sessió d'avaluació del saló 
amb el GT 

2018 Assolit. S'han realitzat dues sessions d'avaluació. 
2019 Assolit. S'ha realitzat una sessió d'avaluació amb el GT 

i una altra amb Barcelona Activa i el GT. 
Nombre i perfil d'entitats / 
persones beneficiàries 

2018 Totes les persones assitents al saló 
2019 Totes les persones assitents al saló 

Dates de realització 
2018 Es va realitzar el 12,13 i 14 de març 
2019 21 i 22 de març 
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3.3. Joventut i cooperativisme 

Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2018 

El dia 28 de maig es va fer la presentació de la guia "Feu-vos Coop" a l'espai Coopolis. A l'acte, 
al que van assistir 32 persones, es va presentar el contingut de la guia i a continuació es va 
obrir un espai de debat amb L'Esberla, L'Esguard, Circula Cultura, N'Klowo i La Col acompanyat 
de la projecció dels vídeos "falsos mites de l'emprenedoria" per a obrir a debat diferents 
qüestions. 
El debat es va centrar en el paper de la joventut en el si del cooperativisme i el seu espai dintre 
de l'economia social i solidària. 
La guia "Feu-vos coop" es va distribuir a diferents espais i també està disponible en format 
digital al web del cjb. 

Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2019 

Assolit el 2018 

Indicadors 

Difusió de la guia per les 
xarxes socials del CJB 

2018 Assolit 
2019 Assolit el 2018 

Un mínim de 200 exemplars 
distribuïts físicament 

2018 Assolit. S'han distribuït 414 dels 1000 exemplars. Al 
2019 es seguirà fent distribució. 

2019 Assolit el 2018 
Un acte de presentació de la 
guia lligada amb els vídeos 
dels falsos mites de 
l'emprenedoria amb 
diferentes cooperatives de 
joves i altres agents de l'ESS 

2018 Assolit - 28 de maig de 2018 a Coopolis 
2019 Assolit el 2018 

Nombre i perfil d'entitats / 
persones beneficiàries 

2018 Les 32 persones assitents a l'acte i les 414 persones a 
les que els hi ha arribat la guia i que tenen desig de 
poder emprendre un projecte. 

2019 Assolit el 2018 

Dates de realització 
2018 28 de maig 2018 
2019 Assolit el 2018 
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3.4. Col·lectius que treballen des de la precarietat i cooperativisme 

Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2018 

Encara que aquesta línia està prevista pel 2019, ja s'han fet alguns avenços. Un dels grups de 
joves prioritzats, com els riders, han començat a participar en el grup de treball d'ocupació i 
s'ha realitzat el contacte amb altres col·lectius. 

Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2019 

S'ha fet una campanya comunicativa per xarxes per l'1 de maig i s'ha difós un comunicat en 
defensa dels drets de les persones joves que treballen des de la precarietat. S'ha difós un 
comunicat del CJB envers la mort d’un treballador de Glovo a finals de maig. S'ha estat 
treballant per teixir xarxes amb altres col·lectius. 

Indicadors 

Mínim d'1 representant 
d'aquests col·lectius al GT 
d'ocupació juvenil 

2018 Assolit, el col·lectiu de riders ha començat a 
participar al grup de treball. 

2019 No assolit. 
Mapejar les diverses 
organitzacions i col·lectius a la 
ciutat de Barcelona. 

2018 Previst per 2019 
2019 Assolit durant el 2019.  

Reunions amb l'ajuntament 
d'incidència 

2018 Previst per 2019 
2019 No assolit. 

Difusió de les seves 
necessitats i projectes socio-
econòmics 
 

2018 Previst per 2019 
2019 Assolit a partir d’activitat a xarxes socials sobre 

aquests col·lectius.  

Elaborar posicionament CJB 
davant d'aquests col·lectius al 
comunicat per l'1 de maig de 
2019 

2018 Previst per maig de 2019 
2019 Assolit amb un manifest en motiu del dia de les 

treballadores.  

Reunir-se amb diverses 
organtizacions per identificar 
la seva facció jove: Sindicat de 
Manters, Diomcoop, Alecoop, 
Càrnies en lluita, Las Kellys, 
Mujeres pa'lante, Riders. 

2018 Previst per 2019 
2019 S'ha fet el contacte però o ha sigut possible concertar 

reunions amb tots els col·lectius. 

Nombre i perfil d'entitats / 
persones beneficiàries 

2018 Joves que treballen des de la precarietat i formen 
part de col·lectius vulnerabilitzats i organitzacions de 
col·lectius vulnerabilitzats. 

2019 Joves que treballen des de la precarietat i formen 
part de col·lectius vulnerabilitzats i organitzacions de 
col·lectius vulnerabilitzats. 

Dates de realització 
2018 Previst per 2019 
2019 Acció comunicativa durant el mes de maig 2019. 

Treball en xarxa durant el transcurs del 2019. 
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3.5. Mites de l'emprenedoria 

Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2018 

El dia 28 de maig es va fer la presentació dels vídeos mites de l'emprenedoria acompanyat de 
la guia "Feu-vos Coop" a l'espai Coopolis. A l'acte, al que van assistir 32 persones, es va 
presentar el contingut de la guia i a continuació es va obrir un espai de debat amb L'Esberla, 
L'Esguard, Circula Cultura, N'Klowo i La Col acompanyat de la projecció dels vídeos "falsos 
mites de l'emprenedoria" per a obrir a debat diferents qüestions. El debat es va centrar en el 
paper de la joventut en el si del cooperativisme i el seu espai dintre de l'economia social i 
solidària. La guia "Feu-vos coop" es va distribuir a diferents espais i també està disponible en 
format digital al web del cjb. 

Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2019 

Assolit el 2018 

Indicadors 

Presentació dels vídeos 
sobre mites de 
l'emprenedoria 
acompanyat d'una xerrada 
amb alguns dels 
participants als vídeos. 

2018 Assolit 
2019 Assolit el 2018 

Facilitar el material a 
entitats com Coopolis i 
Barcelona activa perquè 
facin ús i gestionar xerrades 
conjuntes 

2018 Assolit 
2019 Assolit el 2018 

Pujar els vídeos a 
noclaudiquis 

2018 Assolit. 
https://www.cjb.cat/blog/2018/06/cooperativisme-i-
joves-guia-feu-vos-coop/ 

2019 Assolit el 2018 
Pujar els vídeos al facebook 
del CJB 

2018 Assolit 
2019 Assolit el 2018 

Nombre i perfil d'entitats / 
persones beneficiàries 

2018 Les 32 persones assitents a l'acte i totes aquelles a les 
que els hi ha arribat la guia i que tenen desig de poder 
emprendre un projecte. 

2019 Assolit el 2018 

Dates de realització 
2018 28 maig de 2018 
2019 Assolit el 2018 
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3.6. Campanya de pràctiques i contractes temporals i pràctiques remunerades 

Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2018 

Des del Grup de Treball d'Ocupació s'ha decidit aplaçar la línia a 2019 

Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2019 

Des del GT d'ocupació s'ha valorat que els materials creats estaven desactualitzats i s'ha optat 
per actualitzar-los. S'ha actualitzat la guia "Pràctiques universitàries de qualitat", ara amb el 
nom de "TOMBANT LA PRECARIETAT: Per unes pràctiques de qualitat", en la que s'afegeixen 
les pràctiques dins de la FP. Es valora treballar de cara el 2020 el discurs del CJB sobre les 
pràctiques laborals.  
 

Indicadors 

Mínim de 2 reunions amb el 
GT ocupació per tractar els 
continguts de la campanya 

2018 Assolit 
2019 Assolit 

Elaboració del material 
comparant els 3 tipus de 
contractes i establint 
diferencies 

2018 No assolit. Previst per 2019 
2019 Assolit durant el 2019.  

Creació de la campanya 
"Denunciant les pràctqiues 
fraudulentes" 

2018 No assolit. Previst per 2019 
2019 Participació al GT del CNJC per iniciar una campanya 

conjunta anomenada la Bústia de les becàries 
precàries. 

Elaboració d'un manifest a 
favor de les pràctiques 
remunerades. 

2018 No assolit. Previst per 2019 
2019 No assolit. Previst pel 2020. 

Nombre i perfil d'entitats / 
persones beneficiàries 

2018 Previst pel 2019. 
2019 Públic jove i estudiant de la ciutat. 

Dates de realització 
2018 Previst per 2019 
2019 Desembre 2019. 
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3.7. Campanya sobre economia feminista 

Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2018 

Programada pel 2019 

Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2019 

L'acció plantejada per aquesta línia ha sigut reformulada. El CJB prioritza donar visibilitat als 
materials que s'han creat durant els últims anys en el marc de les economies transformadores: 
la guia "Feu-vos Coop!" i el material audiovisual de "Els mites de l'emprenedoria". Es vol 
aprofitar el material ja creat i aportar-hi una perspectiva feminista amb un enfocament sobre 
les dones, joves i l'ESS. Per això s'ha contactat amb l'Agència Catalana de la Joventut i la 
cooperativa El Risell, creadors de la recerca "Apoderant les dones joves de la Mediterrània, 
un sector clau per promoure l’economia social i solidària", per tal de rellançar els materials a 
través d'una campanya comunicativa que visibilitzi la situació de les dones joves i les 
desigualtats de gènere en les economies transformadores. S'ha fet el plantejament de la 
campanya amb una sèrie d'infografies que s'utilitzaran de cara 2020 quan la recerca sigui 
publicada. 

Indicadors 

Mínim de 2 reunions amb el 
GT de feminismes per 
tractar els continguts de la 
campanya 

2018 No assolit. Previst per 2019 
2019 S'ha realitzat una reunió amb el GT de feminismes i una 

reunió amb el GT d'ocupació. 

Mínim de 2 reunions amb 
diversos actors de 
l'economia feministas i 
l'economia social i solidària 
per a socialitzar els 
continguts. 

2018 No assolit. Previst per 2019 
2019 S'han realitzat 3 reunions amb el Risell una de les 

quals també amb la presència de l'Agencia Catalana 
de Joventut. 

Elaboració d'un vídeo 
animat 

2018 No assolit. Previst per 2019 
2019 S'ha descartat la realització de material audiovisual. 

Dates de realització 

2018 Previst per 2019 
2019 Les reunions amb el Risell i ACJ s'han realitzat durant el 

segon semestre del 2019. La campanya es durà a terme 
durant el primer trimestre del 2020. 
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3.8. Cicle sobre l'habitatge 

Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2018 

Encara que estava programat que el primer cicle es realitzes el 2018, fent un mapa relacional 
d'actors, vàrem identificar grans potencialitats per a realitzar un cicle d'habitatge que 
aglutines a més actors i per tant, a un potencial públic de joves molt més gran. Durant el 2018 
s'han realitzat diferents reunions amb la Xarxa de Punts Infojove per tal de programar 
conjuntament un cicle d'habitatge conjunt al mes d'octubre del 2019. 

Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2019 

Durant el mes de setembre i octubre s'ha dut a terme el cicle de l'habitatge que ha portat el 
títol "Habitatge en destrucció! Menys propostes precàries i més habitatge digne". El cicle 
constava de tres sessions: 
- Taula rodona sobre alternatives d'accés a l'habitatge amb Celobert, AFEV, Omplim els Buits, 
Sostre Cívic i Cohousing, en col·laboració amb Assessoria d’Habitatge Compartit dels Punts 
InfoJoves. 
- Conversa sobre turisme i gentrificació: com afecta l'accés a l'habitatge digne? amb Barcelona 
No Està En Venda, Resistim al Gòtic i Sindicat de Barri del Poble Sec. 
- Taller sobre urbanisme feminista a càrrec del Col·lectiu Punt 6, per falta d'inscripcions es va 
decidir postposar de cara 2020. 

Indicadors 

Haver realitzat un mínim de 
2 reunions per part del Grup 
de Treball d'habitatge per 
planificar l'acció 

2018 Assolit. 
2019 Assolit. 

Contactar amb experiències 
sobre els temes de cicle 

2018 No assolit. Previst per 2019. 
2019 Assolit. 

Realitzar el cicle de 4 
sessions. 

2018 No assolit. Previst per 2019. 
2019 Assolit. 

Nombre i perfil d'entitats / 
persones beneficiàries 

2018 Persones joves de la ciutat. 
2019 50 joves associades. 

Dates de realització 

2018 Reprogramat pel 2019. 
2019 21 de maig  

30 d'octubre 
13 de novembre 
21 de novembre 
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3.9. Nou model de la Formació Professional 

Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2018 

El dia 9 de març es va organitzar la jornada "fem FP". Van assistir-hi 19 joves i l'objectiu va ser 
oferir un espai per repensar el model de la FP i explorar noves vies per promoure la 
participació estudiantil dins d'aquest món. Gràcies a aquesta jornada, s'han generat un 
argumentari i unes conclusions que ens poden ajudar a explorar nous models de FP. Aquesta 
feina es seguirà desenvolupant al 2019. 

Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2019 

El CJB ha participat al Consell de la Formació Professional de Barcelona (CFPB) i al Grup de 
Treball “Model FP Dual” del Pla de Foment de l'Ocupació Juvenil de Qualitat. 

Indicadors 

Realitzar la jornada "Fem 
FP". 

2018 Assolit 
2019 Assolit el 2018 

Un mínim de 20 persones 
han assistit a la jornada. 

2018 Hi van assistir 19 persones. 
2019 No assolit. 

2 entitats sindicals 
membres del CJB han 
participat de la jornada. 

2018 Assolit. Hi van participar Acció Jove i Avalot. 
2019 Assolit el 2018 

Creació d'un espai de 
reflexió sobre FP al CJB 

2018 No assolit. Previst per 2019 
2019 No assolit 

Nombre i perfil d'entitats / 
persones beneficiàries 

2018 -19 persones assitents a la jronada 
- Estudiants FP 
- Joves potencials que puguin fer FP 
- Estudiantils 
- Sindicals 

2019 S’ha realitzat el 2018. 

Dates de realització 

2018 El gener i el febrer de 2018 es va dur a terme la 
preparació de la jornada "Fem FP", difusió de la 
jornada. Durant el març de 2018 es va celebrar la 
Jornada "Fem FP". 

2019 S’ha realitzat el 2018. 
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3.10. Reconeixement de l'aprenentatge associatiu 

Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2018 

El 2018 es va presentar l'eina "posa't en valor" al saló de l'ocupació de Barcelona. A part 
d'aquesta acció, s'han iniciat converses amb diferents actors que també treballen la temàtica 
per tractar de dissenyar un pla d'acció conjunt per al 2019 en relació al reconeixement de 
l'aprenentatge associatiu. Aquestes entitats són la Fundació Ferrer i Guàrdia, Federació Don 
Bosco i el Consell Nacional de la Joventut de Catalunya. Durant el 2019 es seguirà amb la 
recerca a escala europea de la validació i reconeixement dels aprenentatges informals i 
seguirà la feina d'incidència en coalició amb els altres actors. 

Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2019 

S'ha tornat a difondre l'eina "Posa't en valor" al Saló de l'ocupació juvenil. S'ha fet recerca a 
escala europea de la validació i reconeixement dels aprenentatges informals. S'ha iniciat una  
col·laboració amb la Fundació Ferrer i Guàrdia per tal d'unificar els materials creats tant pel 
CJB com per la FFG, en una sola eina que incorpori elements de les dues entitats. En la mateixa 
línia s'ha estat en contacte amb el CNJC per tal de plantejar una incidència política coordinada 
en aquesta matèria. 

Indicadors 

Presentació de l'eina al soló 
de l'ocupació 

2018 Assolit 
2019 Assolit 

Recerca i creació d'una base 
de dades sobre la validació i 
reconeixement dels 
aprenentatges informals a 
altres països 

2018 Previst per 2019 
2019 Assolit parcialment. S'ha fet recerca però no s'ha creat 

cap base de dades. 

Fer un mínim de 3 reunions 
amb actors interessats en el 
reconeixement de 
l'aprenentatge associatiu 

2018 Assolit. 
2019 Assolit 

Fer un mínim de dues 
reunions d'incidència 

2018 No assolit. Previst per 2019 
2019 No assolit. Previst pel 2020. 

Nombre i perfil d'entitats / 
persones beneficiàries 

2018 Persones joves associades. 
2019 Persones joves associades. 

Dates de realització 

2018 Saló de l'ocupació el 12, 13 i 14 de març i reunions amb 
actors rellevants durant el mes de juliol, setembre i 
octubre. 

2019 Saló de l'ocupació el 20 i 21 de març i reunions amb 
actors rellevants durant el mes de març, i l'últim 
trimestre. 
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3.C. Espais d’interlocució i participació interna i externa 

 

Espais d'interlocució interna Nombre de trobades 

GT Ocupació 
11 

GT Habitatge  
 4 

Espais d'interlocució externa Nombre de trobades 

Reunions de l'espai Assessora't del Saló de l'Ocupació 
 

3 

Consell de l'habitatge social 
 

2 

Pla per al Foment de l'Ocupació Juvenil i de Qualitat 
 

6 

Consell Municipal d'immigració de Barcelona 
 

4 

Consell de Formació Professional de la ciutat de Barcelona 
 

2 

Grup de Treball de Pràctiques del CNJC 
 

2 

GT Menors Sense Referents la Fede.cat 
 

3 
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Introducció 

El Programa de Salut del Consell de la Joventut de Barcelona té com a objectiu 

fomentar els hàbits saludables entre les persones joves i treballar la seva salut 

des d'una una mirada global, és a dir, promoure un estil de vida saludable des 

de l'alimentació, des del consum conscient de drogues fins a la salut sexual, 

mental o emocional. La manca de coneixement i la falta de consciència envers 

la salut i el propi cos són factors que expliquen la manca d'hàbits saludables per 

part del col·lectiu jove i per fomentar aquesta consciència cal treballar des de 

la pedagogia i la difusió. Només d'aquesta manera, es poden reduir els riscos i 

millorar el coneixement, especialment des dels espais associatius com a espais 

per a una detecció precoç d'aquests problemes. 

 

5.A. Objectius 

Potenciar la promoció de la salut entre la gent jove, per tal d'aconseguir que aquesta tingui 
uns estils de vida i unes conductes saludables. 

2018 I 2019 
A 2018 i 2019 el CJB ha realitzat diversos actes i campanyes per sensibilitzar i promoure un 
estil de vida saludable entre les persones joves. En relació amb l'àmbit d'educació 
sexoafectiva, es va realitzar un acte sobre Educació sexual i porno que va comptar amb un 
gran nombre d'assistents. D'altra banda, també s'han realitzat dues jornades sobre VIH on 
s'han tractat temes de plena actualitat com la Prep o les Apps per lligar, que ha comptat amb 
el repartiment de material preventiu d'ITS. Per últim, s'ha promocionat un consum 
responsable i conscient d'alcohol i altres drogues en actes com la Lali Jove. 

Incidir en les problemàtiques de salut específiques de les persones joves i facilitar o crear 
recursos per abordar-les tant a nivell individual com des d'entitats o associacions juvenils. 

2018 I 2019 
A 2018 el CJB ha seguit en la seva línia pedagògica sobre salut i joventut amb la distribució de 
les guies sobre donació de sang, salut i viatges, salut alimentària i gestió de l'stress. A més a 
més, s'ha revisat i reeditat, en col·laboració amb Obertament i Resilie, la guia sobre salut 
mental i emocional que ha passat a tenir un enfocament i imatge més joves sota el nou nom 
"On tens el cap?", una guia que ha tingut especial impacte i demanda entre entitats, però 
també instituts del municipi. 

A 2019, s’han reeditat dues guies de promoció de la salut entre les persones joves com és la 
Guia 'Les pantalles i tu: una relació addictiva?'. Aquesta Guia s'ha presentat a la Xarxa de 
Prevenció i Convivència de l'Acord Ciutadà i s'ha difós entre diferents espais joves i entitats 
juvenils. D'altra banda, també s'ha reeditat la guia de drogues titulada 'Drogues. La guia que 
agrairàs el dia següent', en una mateixa línia gràfica i de continguts per tal d'anar unificant els 
diferents recursos de salut.  
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Influir en la política municipal de salut facilitant que aquesta s'adeqüi a les necessitats de 
les persones joves així com avaluar el desplegament i implementació d'aquell seguit de 
propostes en materia de salut plantejades des del CJB. 

2018 I 2019 
Aquest bienni, el CJB ha seguit participant de diferents espais de participació municipal com 
a l'Estratègia ESSIR, el grup pel Pla de Comunicació d'ITS del grup ESSIR, el grup de preparació 
de les Jornades de Salut Mental, entre d'altres. A més, ha continuat amb la campanya 
acordada amb l'ASPB sobre el repartiment de kits del plaer, compostos d'un parell de 
preservatius, lubrificant a base d'aigua, i informació específica sobre l'ús i beneficis dels 
mètodes barrera tant com anticonceptius com  a mètodes de prevenció d'ITS. 
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5.B. Avaluació de les accions  

5.1. Campanya «En Boles» per a la prevenció del VIH i altres ITS 

Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2018 

El 2018, s'han imprès un total de 7000 preservatius, corresponents als 5000 previstos pel CJB 
més 2000 més que van ser demanats pel Departament de Salut de l'Ajuntament. En total, 
s'han repartit 3220 packs entre 10 entitats que els han sol·licitat. 
 
A més, s'ha continuat amb les publicacions al web En Boles, que avui en dia compta amb 44 
recursos a la seva biblioteca i un total de 72 notícies publicades. 

Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2019 

Durant el 2019, s'ha celebrat el taller i taula rodona "Educació sexual de porno", promogut 
per un Grup de Treball específic per dur a terme aquest acte. Es va realitzar una taula rodona 
amb Antonio Centeno, Kali Sudhra i Marta Molas, referents en temes de sexualitat i porno, 
en què van reflexionar sobre el tema. El gran nombre d'assistents (més de 180 persones) i la 
demanda de torn obert de pregunta va provocar que, l'última dinàmica proposada, un taller 
de guionatge, s'hagués de suspendre i, al seu torn, allargar la conversa amb les ponents. 
D'altra banda, s'ha seguit duent a terme la distribució de packs del plaer. 

Indicadors 

Un mínim de 3000 packs de 
preservatiu i lubrificant 
repartits entre entitats 
membres del CJB. 

2018 S'ha assolit, amb 3220 packs repartits. 
2019 S'ha assolit amb 3185 packs distribuïts. 

Un mínim de 30 persones 
participants al sorteig. 

2018 S'ha assolit, amb 104 persones participants. 
2019 Realitzat a 2018 

Un mínim d'un taller de 
salut sexual realitzat. 

2018 S'ha assolit, amb una assistència a càrrec de SEXus a la 
Lali Jove. 

2019 S'ha assolit, amb el taller i debat "Eduació sexual i 
porno" que ha comptat amb 180 assistents i amb la 
reedició del tríptic de l'avortament. 

Un mínim de 200 visites a 
l'espai web. 

2018 S'ha assolit, amb 12,324 usuaris únics visitant la 
pàgina. 

2019 S'ha assolit, amb 8,898 usuaris únics visitant la pàgina. 

Materials obtinguts 

2018 S'han obtingut tant els packs de preservatiu i 
lubrificant com el full amb el registre de comandes i 
trameses dels packs. 

2019 S'han obtingut tant els packs de preservatiu i 
lubrificant com el full amb el registre de comandes i 
trameses dels packs. 

Nombre i perfil d'entitats / 
persones beneficiàries 

2018 Se n'han beneficiat 10 entitats que han demanat packs, 
així com totes les persones que hagin fet servir 
finalment els 3220 packs repartits. 

2019 181 persones assistents a l'acte sobre 'Educació sexual 
i porno'. 
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Dates de realització 

2018 Tant el repartiment de packs com l'actualització del 
web han estat duts a terme com una línia constant 
durant tot 2018. 

2019 L'acte Educació sexual i porno" s'ha realitzat el 14 de 
febrer de 2019. 



6 
 

5.2. Campanya #EnPetitesDosis 

Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2018 

L'acció al 2018 ha consistit en la difusió dels còmics sobre consum responsable que van ser 
impressos després del procés de guionització al Grup de Treball, així com el disseny de la guia 
sobre consum conscient "En petites dosis" redactada en col·laboració amb Energy Control i 
que serà impresa i difosa al 2019 tant a les entitats membre com a joves a títol individual i 
actes públics. 
 
Els còmics han estat editats també en format expositiu, en gran format de 120x80cms, per tal 
de poder pressentar-los en diferens espais i casals joves de la ciutat. Al 2019, han estat 
exposats a l'auditori de l'Espai Jove la Fontana, tot coincidint amb els premis #BarnaJove i, 
posteriorment, a la planta baixa del mateix espai. Al 2019 s'oferiran com a eina de cessió per 
altres equipaments. 
 
A més, la guia  "En petites dosis" serà presentada en un acte públic a la Lali Jove 2019, tot 
aprofitant els espais de tarda on es fan activitats lúdiques i pedagògiques amb persones joves. 
Aquesta activitat es complementarà amb la presència d'un stand informatiu a càrrec de 
SomNit (Creu Roja) sobre el consum d'alcohol i altres drogues durant els concerts de la nit. 

Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2019 

L'acció del 2019 ha consisitit en la reedició de la Guia sobre Drogues que ha estat titulada com 
'Drogues. La guia que agrairàs al dia següent', redactada pel CJB i revisada per diverses 
organitzacions com Energy Control, l'Agència de Salut Pública, la Federació de Salut Mental  i 
Mediare.  
 
Aquesta Guia havia estat encarregada a Energy Control però es va decidir fer-la més semblant 
a la Guia de prevenció de les TIC i poder començar a generar materials en una mateixa línia 
per l'àmbit de Salut.  
 
Es té previst poder presentar entre finals del 2019 i principis del 2020. 

Indicadors 

Un mínim d'una acció 
realitzada al carrer. 

2018 No s’ha realitzat 
2019 S'ha assolit, amb la programació d'un stand pedagògic 

sobre consum d'alcohol i altres drogues en el marc de 
la Lali Jove 2019. 

Un minim de 20 persones 
assistents a l'acció 
realitzada al carrer. 

2018 No s’ha realitzat 
2019 Assolit. Més de 6000 assistents a la Lali Jove 

Un mínim de 2000 guies En 
petites dosis distribuïdes 
físicament. 

2018 Impressió i acte de presentació previst per 2019 
2019 Es difondrà a inicis de 2020 

Un mínim de 300 
impressions digitals. 

2018 Impressió i acte de presentació previst per 2019 
2019 Es difondrà a inicis de 2020 
2018 No s'ha assolit, amb 263 visites als còmics. 
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Un mínim de 300 visites a 
l'espai web on siguin els 
còmics. 

2019 Sha assolit, amb 366 visites als còmics. 

Materials obtinguts 
2018 Còmics en versió digital i impresos per exposició, 

esborrany del disseny de la guia "En petites dosis". 
2019 Guia 'Drogues. La guia que agrairàs el dia següent'. 

Nombre i perfil d'entitats / 
persones beneficiàries 

2018 S'han beneficiat totes aquelles persones que han 
visitat el web o s'han descarregat els còmics , així com 
les persones que han visitat la exposició durant els 
premis #BarnaJove o a la planta baixa de l'Espai Jove la 
Fontana. 

2019 Es difondrà a inicis de 2020 

Dates de realització 
2018 Tardor del 2018 i 9 de febrer de 2019. 
2019 Febrer 2019 - Novembre 2019 
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5.3. Reedició i difusió de la guia «Addicció a les noves tecnologies i a les xarxes 
socials» 

Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2018 

A 2018 aquesta línia ha consistit en la revisió dels continguts de la guia original, tot comptant 
amb l'ASPB per aprofundir més en les implicacions de les addicions a les noves tecnologies i 
les pantalles amb un vocabulari més adequat i menys patologitzant. A més, s'entenia que la 
guia inicial era també paternalista, i s'ha modificat per tenir una redacció que sigui percebuda 
més "entre iguals" amb les persones joves que l'hagin de fer servir.  
 
El nom, per tant, a passat de ser "Les TIC i jo: una relació addictiva" a "Les pantalles i jo: una 
relació addictiva". El disseny, però, no ha patit modificacions, tot i que la feina de revisió. La 
guia completament revisada serà impresa i distribuïda novament al llarg del 2019. 

Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2019 

Finalment, durant el 2019 s’ha acabat la redefinició i redisseny sencer de la Guia i s'ha difós 
en diferents equipaments juvenils, punts joves, entitats, etc.  
 
D'altra banda, el CJB també ha començat a participar de la Xarxa per la prevenció i 
convivència, que actualment afronta els reptes derivats de les TIC. Així doncs, la secretària de 
Salut va presentar el treball fet amb la Guia i les conclusions a què s'ha arribat en la primera 
jornada de la Xarxa. 

Indicadors 

Un mínim de 2000 
exemplars físics distribuïts. 

2018 Impressió i acte de presentació previst per 2019 
2019 S'ha assolit satisfactòriament amb 2404 i, també s'ha 

presentat en el marc de la primera trobada de la Xarxa 
de Prevenció i Convivència. 

Un mínim de 100 
impressions digitals. 

2018 Impressió i acte de presentació previst per 2019 
2019 S'ha assolit, amb 315 impressions digitals. 

Materials obtinguts 
2018 Esborrany de correccions. 
2019 Guia reeditada. 

Nombre i perfil d'entitats / 
persones beneficiàries 

2018 Previst per 2019 
2019 Se n'han beneficiat 2404 persones i entitats juvenils. 

Dates de realització 
2018 Desembre 2018 
2019 Gener 2019- Abril 2019 
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5.4. Acció per la visibilitat de les persones que conviuen amb el VIH 

Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2018 

L'acte realitzat a 2018 ha consistit en un concurs virtual on persones joves han pogut posar a 
prova els seus coneixements sobre el VIH/SIDA i la seva transmissió. El concurs, doncs, ha 
constat d'un seguit de 8 preguntes amb les que es pretenia desmentir prejudicis i mites sobre 
el VIH per tal de lluitar contra la serofòbia i la por injustificada cap a persones seropositives. 
A més, aquestes preguntes han fet especial incidència en els mètodes barrera per evitar la 
transmissió del VIH i altres ITS, realitzant així una tasca pedagògica sobre salut sexual i 
reproductiva entre els participants. A l’encertar totes les preguntes, els participants han rebut 
un premi en forma de "kit del plaer" composat per 5 packs de preservatius i lubrificants, 
materials didàctics sobre les ITS editats pel CJAS, instruccions sobre com actuar en cas d'una 
relació de risc i un descompte en joguines sexuals o material eròtic en una botiga 
especialitzada. En total, hi han participat un total de 104 persones i s'ha repartit la totalitat 
dels kits del plaer 

Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2019 

L'acte aquest 2019 ha estat organitzar dues jornades de reflexió al voltant del VIH i en relació 
amb dues temàtiques de plena actualitat: per una banda, l'administració de la Prep (la 
profilaxi pre-exposició) i, de l'altra, la serofòbia a les xarxes socials.  
Aquests actes s'han organitzat de la mà del Punt Infojove Gràcia i s'ha realitzat els dies 28 de 
novembre i 5 de desembre a l'Espai Jove La Fontana.  
Durant els actes s'han repartit preservatius, lubrificants i vals de descompte del 10% a 
productes de la botiga eròtica Amantis. D'altra banda s'han sortejat dos tiquets regal per valor 
de 50 euros, un a cada acte.  
Van assistir 17 persones en total. 

Indicadors 

Un mínim d'una acció 
realitzada al carrer. 

2018 S'ha assolit, amb una fotografia de l'equip tècnic 
formant un llaç vermell al carrer. 

2019 S’han realitzat actes i accions, no al carrer.  
Un mínim de 20 persones 
participants en l'acció 
realitzada. 

2018 S'ha assolit, amb les 27 treballadores de l'equipament 
implicades. 

2019 No s'ha assolit perquè hi han assistit 17 persones. 

Un mínim d'una campanya 
realitzada amb les entitats 
membres. 

2018 S'ha assolit, amb la creació del concurs i amb els 
continguts didàctics repartits als kits del plaer. 

2019 S'ha assolit amb la campanya per xarxes de difusió dels 
actes i els materials sortejats. 

Un mínim de 10 entitats 
participants a la campanya. 

2018 S'ha assolit, amb 104 persones de més de 10 entitats 
diferents participant en el sorteig. 

2019 S'ha assolit amb més de 10 entitats participants en les 
taules tant com a ponents com en la difusió. 

Materials obtinguts 

2018 Fotografia del llaç vermell, registre de participants al 
sorteig, materials de difusió per la campanya i el 
formulari. 

2019 Cartells i baǹners dels actes, notícies als webs del CJB i 
la Fontana. 
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Nombre i perfil d'entitats / 
persones beneficiàries 

2018 Totes les persones joves de la ciutat de Barcelona a 
títol individual. 

2019 Totes les persones joves de la ciutat de Barcelona a 
títol individual. 

Dates de realització 

2018 El concurs va estar obert durant tot el mes de 
novembre i el tancament del mateix es va fer l'1 de 
desembre de 2018 coincidint amb el Dia Internacional 
contra la SIDA. 

2019 28 de novembre i 5 de desembre de 2019 
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5.5. Jornades sobre salut emocional i associativa 

Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2018 

Les Jornades sobre salut emocional i associativa "On tens el cap?" van tenir lloc el dissabte 7 
d'abril de 2018. En aquesta ocasió, les jornades van consistir en un matí de formacions 
conformat pels tallers curts de "Mindfullness" -impartit per Resilie- i "Relacions socials, 
bullying i cyberbullying" -impartit per Espai Jove-, així com per un seminari llarg sobre detecció 
precoç de problemes de salut emocional en infància i adolescència impartit per Resilie. 
A més, es va fer una petita pausa entre tallers on es va comptar amb esmorzar i es va procedir 
a la presentació de la guia "On tens el cap". En total, es van inscriure a les jornades un total 
de 29 persones provenents de 17 entitats diferents. 
A banda, al mes d'abril es va dur a terme la impressió i enviament de la guia "On tens el cap?", 
revisió de la antiga guia de salut mental per a associacions juvenils que ha sortit amb una base 
de 2600 exemplars dels quals s'han repartit 2120 guies al llarg de 2018. 

Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2019 

Durant el 2019, aquesta línia s'ha treballat de manera transversal, sense cap acció concreta 
per aquest àmbit. 

Indicadors 

Un mínim de 10 entitats 
participants. 

2018 S'ha assolit, 17 entitats diferents hi han participat 
2019 Durant el 2019, aquesta línia s'ha treballat de manera 

transversal 

Un mínim de 20 persones 
assistents. 

2018 S'ha assolit, amb 29 assistents 
2019 Durant el 2019, aquesta línia s'ha treballat de manera 

transversal 

Un mínim de 2000 guies "On 
tens el cap?" distribuïdes 
físicament. 

2018 S'ha assolit, havent-se repartit un total de 2120 guies a 
l'any 2018. 

2019 Durant el 2019, aquesta línia s'ha treballat de manera 
transversal 

Un mínim de 100 
impressions digitals de la 
guia "On tens el cap?". 

2018 S'ha assolit, amb 374 impressions digitals. 
2019 Durant el 2019, aquesta línia s'ha treballat de manera 

transversal 

Materials obtinguts 

2018 Registre d'inscripcions, fotografia de l'acte, versió 
corregida de l'antiga guia de salut mental i versió 
definitiva i impresa de la nova guia "On tens el cap?". 

2019 Durant el 2019, aquesta línia s'ha treballat de manera 
transversal 

Nombre i perfil d'entitats / 
persones beneficiàries 

2018 Directament se'n van beneficiar les 29 persones que es 
van inscriure en la formació, tot i que aquesta té la 
intenció de que aquestes persones projectin allò après 
sobre la resta de membres de les seves entitats 
d'origen, multiplicant així l'impacte. 

2019 Durant el 2019, aquesta línia s'ha treballat de manera 
transversal 
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Dates de realització 
2018 7 d'abril de 2018. 
2019 - 
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5.6. Difusió i distribució de recursos de salut 

Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2018 

S’ha realitzat la difusió dels còmics #EnPetitesDosis que, un cop exposats a l'Espai Jove la 
Fontana, s'han posat a disposició d'entitats i equipaments per tal que programin exposicions 
al llarg del 2019 amb els materials produïts.  
 
Pel que fa a les guies, s'ha procedit amb la difusió d"On tens el cap?", reedició de l'antiga guia 
sobre Salut Emocional, i també s'ha treballat en la revisió dels continguts de "Les TIC i tu: una 
relació addictiva?", que passarà a dir-se "Les pantalles i tu, una relació addictiva?" i es 
redissenyarà el 2019 en un procés participatiu amb joves.  
 
Per últim, s'ha procedit a la distribució de més de 3000 packs de preservatius i lubrificants 
tant a entitats que ho han demandat expressament com a espais d'oci com ara la Lali Jove. 

Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2019 

Aquest 2019 s'han difós 2304 guies 'Les Pantalles i tu: una relació addictiva' i s'ha presentat a 
la Xarxa per la Prevenció de Riscos Associats a l'Ús de les TIC de l'Acord Ciutadà.  
 
D'altra banda, s'ha reeditat la Guia de Drogues, titulada 'Drogues, la guia que agrairàs el dia 
següent', que s'ha imprès el novembre de 2019 i es difondrà a principis de 2020.  
 
També s'ha realitzat una versió 'juvenil' del fulletó de l'avortament promogut pel 
Departament de Salut de l'Ajuntament de Barcelona. Des del CJb s'han distribuït 2450 
fulletons a més de 150 entitats i equipaments diferents.  
 
Per últim, s'ha procedit a la distribució de més 3100 packs de preservatius i lubrificants a les 
entitats que les han demanat i a espais d'oci com la Lali Jove. 

Indicadors 

Un mínim de 5000 
exemplars fisics distribuits. 

2018 No s'ha assolit, ja que s'han repartit un total de 4286 
exemplars. Tot i així, cal tenir en compte 
l'endarreriment de la guia sobre addició a TIC. 

2019 S'ha assolit, ja que s'han repartit 5607 exemplars de 
guies. 

Un mínim de 500 
impressions dels recursos 
en versió digital. 

2018 S'ha assolit, amb un total de 2735 impressions digitals 
entre tots els recursos de salut sumats. 

2019 S'ha assolit, amb un total de 1401 impressions digitals 
entre tots els recursos de salut. 

Un mínim de 30 recursos 
sobre Salut publicats al blog 
En Boles. 

2018 S'ha assolit, amb 44 recursos sobre salut publicats al 
blog En Boles. 

2019 No s'ha assolit. 

Materials obtinguts 
2018 Exemplars físics dels recursos i registre de comandes i 

trameses. 
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2019 Exemplars físics dels recursos i registre de comandes i 
trameses. 

Nombre i perfil d'entitats / 
persones beneficiàries 

2018 Al 2018 s'han beneficiat 19 entitats diferents que han 
demanat alguna de les guies relatives a salut de les que 
disposa el CJB. 

2019 El 2019 s'han repartit 5607 guies de salut a 65 entitats 
i organitzacions diferents. 

Dates de realització 
2018 Durant tot l'any. 
2019 Durant tot l'any. 
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5.C. Espais d’interlocució i participació interna i externa 

 

Espais d'interlocució interna Nombre de trobades 

GT Salut 8 

Espais d'interlocució externa Nombre de trobades 

Taula ESSIR 3 

Consell Assessor del CJAS 2 

Xarxa de Prevenció i Convivència de l’Acord Ciutadà 3 

Jornades Salut Mental  1 
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Introducció 
El programa de Foment de l'associacionisme engloba, any rere any, totes les accions que el CJB 

desenvolupa en diferents matèries per al foment de l'associacionisme juvenil a la ciutat. Com 

cada any, el CJB ha seguit treballant per fomentar la participació i l'associacionisme juvenil 

entenent que associar-se i participar és una de les principals eines de transformació que és a les 

mans de la població juvenil per incidir en l'entorn. Enguany ha estat molt important implicar-se i 

haver fet un seguiment de la redacció i contingut del Pla d’Equipaments i Serveis Juvenils de la 

ciutat de Barcelona per part de les entitats, que ha resultat aprovat satisfactòriament i el qual 

planteja un horitzó ambiciós per als pròxims anys en quan a la creació de nous Espais Joves a 

la ciutat. Pel que fa al territori, s'ha seguit oferint acompanyament a les entitats de la majoria de 

Districtes, amb l’objectiu d’obtenir el recull de demandes i necessitats per a posteriorment, i de 

manera conjunta, fer-les arribar a les regidories dels seus districtes. A totes les entitats se'ls ha 

ofert poder acompanyar el CJB en aquests espais d'interlocució amb la finalitat d'aproximar 

l'associacionisme al consistori i per facilitar la cerca de solucions a les principals problemàtiques 

que es viuen als districtes. Pel que fa a les entitats de cultura dispersa, 2018 ha suposat la 

consolidació del GT que va emergir l'any 2015. Enguany s’han realitzat la segona i tercera 

Fontana By Night, que ja ha esdevingut una trobada d’oci alternatiu reconeguda a nivell de ciutat. 

La Lali Jove ha seguit creixent durant 2018, que de nou ha comptat amb un gran nombre 

d’activitats dinamitzades per les entitats, a més de la seva implicació en el desenvolupament i 

planificació d’aquesta. Finalment, el reconeixement de l’associacionisme ha augmentat. Això s’ha 

vist reflectit en l’augment dels impactes comunicatius, dels perfils seguidors a les xarxes socials 

i de les visites a la web del CJB i als seus blogs temàtics. La implementació d’algunes de les 

accions del Pla de Comunicació i la definició d’una nova estratègia comunicativa ha fet possible 

que el CJB pugui arribar a un públic més gran i, d’aquesta manera, oferir informacions 

interessants, serveis i recursos útils a l’associacionisme juvenil i a totes les persones joves de la 

ciutat. 

1.A. Objectius 

Recollir les demandes i propostes del Moviment Associatiu Juvenil (MAJ) de la ciutat i 
apropar-les a les administracions 

2018 I 2019 
A través dels diferents espais de participació del CJB s’han recollit les demandes de les 
associacions i mitjançant les reunions i els espais d’interlocució s’han fet arribar aquestes 
aportacions. Seguint l’ideari que va desembocar en el “Sacsegem la ciutat!”, s’ha seguit 
treballant amb les entitats per a que des de l’administració es doni resposta a les seves 
necessitats i demandes. Dites demandes han estat també vehiculades en el desenvolupament 
i seguiment del PAJ 2017-2021.   
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Fer seguiment i avaluació de les polítiques públiques executades des de l'Ajuntament de 
Barcelona, en especial de l’execució del Pla d'Adolescència i Joventut 2017-2021 

2018 I 2019 
S’ha fet seguiment de les polítiques públiques que ha executat l’Ajuntament de Barcelona, i 
en concret, de les polítiques de joventut i de les polítiques que afecten a la gent jove. Aquest 
bienni es destaca el treballat per a aplicar les demandes del MAJ al Pla de Mobilitat, al Pla de 
Joc, al Pla del Foment de l’Ocupació Juvenil de Qualitat i al Pla d’Equipaments i Serveis Juvenils 
entre d’altres, a més de fer el seguiment del Pla d’Adolescència i Joventut i la Mesura de 
Govern d’Associacionisme Educatiu. 

Estendre el model de consell de joventut de base associativa arreu i construir aliances amb 
altres consells locals i nacionals amb qui compartir bona pràctiques i generar projectes 
conjunts. 

2018 I 2019 
S’han seguit teixit aliances amb diferents Consell Locals tant d’àmbit local i nacional (Figueres, 
Sitges, Catalunya) estatal (València, Zaragoza, Calahorra) com internacional (Xile, Colòmbia, 
Xarxa Euromed). La idea ha estat la de compartir bones pràctiques, i si era possible, generar 
sinèrgies i projectes conjunts. A nivell de ciutat, s’ha treballat per a empoderar les entitats 
associatives juvenils de base, per a que s’organitzin en plataformes territorials i puguin tenir 
una major força d’incidència als respectius districtes. 

Treballar per a l'enfortiment de les entitats a partir de la coordinació associativa en base a 
diversos projectes. 

2018 I 2019 
Des del CJB es treballa per a generar espais conjunts i de coordinació per a les entitats, oferint 
sempre que sigui possible un acompanyament en la coordinació de projectes conjunts. Espais 
com les Trobades d’Entitats permeten descobrir objectius i temàtiques similars entre 
diferents entitats, que desemboquen en línies o projectes conjunts entre les entitats. Hi ha 
altres espais, com l’Associa’t a la Festa o la Lali Jove que permeten generar espais per a que 
les entitats es donin a conèixer a la resta de la ciutat. 

Apoderar comunicativament el Moviment Associatiu Juvenil potenciant la comunicació 
interna i externa del CJB amb l'objectiu de fomentar la participació de les entitats membres 
donant a conèixer les activitats i posicionaments del Consell de la Joventut de Barcelona i 
del Moviment Associatiu Juvenil de la Ciutat. 

2018 I 2019 
Aquest bienni s’ha treballat tant interna com externament en base al Pla de Comunicació 
dissenyat al 2017, fet que generat que s’hagin augmentat els impactes comunicatius i la 
visibilització del CJB en les xarxes socials. Això ha comportat una major descàrrega de guies i 
documents del CJB, i una major participació general en els actes organitzats. 
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1.B. Avaluació de les accions  

1.1. Creació i manteniment d'una base de dades per recopilar l'estat de les 
entitats i plataformes territorials de la ciutat de Barcelona 

Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2018 

Prèviament a l'inici de les reunions amb les regidories de cada districte es van recopilar totes 
les informacions de les entitats, plataformes i col·lectius juvenils que actuen a nivell territorial 
per tal de tenir una imatge global de quin era l'estat de tots aquests agents. Un cop es van 
iniciar. 
les reunions amb regidories, des del CJB es van realitzar trobades prèvies amb aquests 
col·lectius tant per preparar les reunions com per reprendre el contacte i fotografiar l'estat 
actual d'aquests agents. 
A data d'avui, s'ha pogut actualitzar l'estat de 21 entitats i col·lectius. Cal tenir en compte, 
però, 
que algunes d'aquestes entitats actuen com a plataformes d’altres, per tant, el total real 
d'entitats i col·lectius dels quals s'han actualitzat les informacions són gairebé 45. 
Per últim, també cal tenir en compte que encara no s'han realitzat les reunions amb 4 de les 
10 regidories de la ciutat, ja que s'han emplaçat a principis del 2019. Això ha suposat que el 
CJB encara no s'hagi reunit amb totes les entitats i col·lectius de 4 dels districtes de la ciutat, 
tot i que ja han estat programades pel gener i el febrer del any pròxim. Per tant, un cop acabi 
el procés, el nombre d'informacions actualitzades serà més elevat. 

Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2019 

Durant el curs 2019 s'ha generat la plantilla de la base de dades per a definir l’estructura de 
la recopilació de dades. S'han seguit a recollint les necessitats i voluntats de les associacions 
juvenils -tal i com s'explica a l'acció de l'any 2018- i els compromisos que es van adoptar a les 
reunions amb regidoria. Es preveu que quedi una base de dades de cada districte de les 
reivindicacions juvenils i compromisos polítics amb l'Ajuntament a partir de les quals s'anirà 
actualitzant tota nova informació.  
A 2019, va resultar difícil concertar les reunions amb les regidories, degut al canvi de consistori 
municipal de l'Ajuntament de Barcelona, i la tardana designació de Conselleres de Districte. 
Donarem continuïtat a al feina al llarg de 2020.  

Indicadors 

Haver bolcat totes les 
informacions dels informes 
de l'"Estat de les 
plataformes territorials" 
anteriors a la BBDD. 

2018 S’ha assolit parcialment. Tot i que la BBDD està 
pendent de crear-se, sí que s'han generat els 
documents on s'explica la situació anterior comparada 
amb la situació actual d'aquelles entitats i col·lectius 
que han participat de les trobades amb el CJB per tal 
de preparar les reunions amb les respectives regidories 
de cada districte. 

2019 Assolit parcialment. S'ha continuat recollint totes les 
dades, però no s’ha acabat el bolcatge 

Nombre d'entitats i 
plataformes contemplades 
a la BBDD. 

2018 S’ha assolit parcialment. El total d'entitats i col·lectius 
que quedaran contemplades en la BBDD serà 
aproximadament de 60. Ja s'han actualitzat les 
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informacions de 45. 
2019 Les associacions que ja estan a la BBDD són les 22 dels 

3 districtes actualitzats. Ara bé, les contemplades són 
les 60 associacions que aproximadament des del CJB té 
contacte. 

Tenir les informacions de les 
entitats i les plataformes 
territorials juvenils 
actualitzades. 

2018 S’ha assolit parcialment. S'han actualitzat totes les 
informacions de les 45 entitats i col·lectius que han 
mantingut el contacte amb el CJB. 

2019 S'ha assolit. S'han actualitzat totes les informacions de 
les entitats amb les quals el CJB ha treballat al llarg de 
2019 

Materials obtinguts 

2018 Actes de les trobades amb les entitats i col·lectius 
juvenils. 
Documents de preparació de les reunions amb 
regidories on s'exposa l'estat anterior i actual de les 
entitats i col·lectius. 

2019 -Plantilla BBDD  
-BBDD de Ciutat Vella, Eixample i Sarrià Sant Gervasi 
Actes de les trobades amb les entitats i col·lectius 
juvenils. 
Documents de preparació de les reunions amb 
regidories on s'exposa l'estat anterior i actual de les 
entitats i col·lectius. 

Nombre i perfil d'entitats / 
persones beneficiàries 

2018 Se n’han beneficiat 45 entitats territorials, i els seus 
Districtes referents. 
També el CJB, en tant que ha permès adquirir una visió 
més acurada de l’estat de les entitats i col·lectius 
juvenils de la ciutat 

2019 En primer lloc, les associacions juvenils beneficiàries 
són 140. Seguidament, també es beneficia el CJB 
perquè té una imatge més acurada de la realitat juvenil 
i associativa dels territoris.  

Dates de realització 

2018 Aquesta acció a tingut lloc principalment durant el 
darrer trimestre del 2018, tot i que durant tot l'any 
s'han mantingut els contactes amb algunes de les 
entitats i col·lectius juvenils que ho han requerit per tal 
d'anar fent un seguiment més proper dels seus estats i 
processos. 

2019 Durant tot el curs s'ha anat recopilant informació a la 
base de dades. 
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1.2. Articular la participació territorial en el procés de definició del Pla 
d'Equipaments Juvenils de Barcelona (PESJB)  

Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2018 

Les entitats van participar a les 6 sessions de treball, prèvies a la redacció del document 
provisional, on van poder aportar propostes i demandes. En quan al document final, es va 
realitzar un treball d'aprofundiment del contingut del PESJ per part del Secretariat i direccions 
tècniques del CJB, però degut a la manca de temps per a la validació final del document, no 
es va poder treballar amb les entitats de base territorialitzades.  
 
Es preveu realitzar un anàlisi del document final i un seguiment de les aplicacions del PESJ al 
llarg de 2019. 

Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2019 

A 2019 s'ha fet seguiment i de l'evolució i futura implementació del PESJ a través de diferents 
espais, des de reunions amb el Departament de Joventut, fins a espais de participació com 
l'avaluació del PAJ 2017-2021. També s'ha remarcat la importància del PESJ a les reunions 
amb les regidories de Districtes de la ciutat de Barcelona.  Caldrà estar atents a la 
implementació del PESJ al PIM, fet que garantirà que es comencin a realitzar les accions de 
manera concreta.  
 
Paral·lelament, s'ha participat en la xarxa d'equipaments, en la qual l'EJLF forma part del grup 
motor. 

Indicadors 

Haver treballat el Pla 
d'Equipaments en 1 Grup de 
Treball com a mínim. 

2018 S'ha assolit. 
2019 S'ha assolit, participant i formant part del grup motor 

de la xarxa d'equipaments 

Haver recuperat el 
document de propostes del 
2016 i haver-lo actualitzat 
amb les propostes actuals. 

2018 S'ha assolit parcialment. No hi ha hagut temps suficient 
entre el document provisional i la seva aprovació final, 
fet que no ha permès aprofundir en la mesura 
desitjada. 

2019 Realitzat a 2018 

S'han facilitat les 
reivindicacions respecte el 
PEJB de les entitats i 
plataformes a l'Ajuntament. 

2018 S'ha assolit parcialment, ja que la redacció final del 
PESJ 
tant sols ha estat treballada per el secretariat i 
direccions del CJB. 

2019 Realitzat a 2018 
S'ha aprovat el nou Pla 
d'Equipaments Juvenils amb 
les propostes de les entitats, 
que han vehiculat la seva 
participació a través del CJB, 
incorporades. 

2018 S'ha assolit parcialment. S’han implementat part de les 
propostes, però d’altres han quedat sense 
resoldre 

2019 Realitzat a 2018 

Materials obtinguts 
2018 Document conjunt d’aportacions al PESJ 
2019 Realitzat a 2018 
2018 Directament, hi van participar 6 entitats i/o 
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Nombre i perfil d'entitats / 
persones beneficiàries 

plataformes del CJB, en representació de tot el 
jovent associat 

2019 El jovent associat, amb el CJB com a representant 

Dates de realització 
2018 Desenvolupament al llarg del 2018. Aprovació final 

en comissió de govern al 23/11/2018 
2019 Desenvolupament al llarg de 2019. 
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1.3. Col·laboració amb els mitjans de comunicació: aconseguir noves aliances 

Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2018 

Aquesta línia de treball ha consistit en el contacte continu amb mitjans de comunicació, 
especialment amb aquells que tenen matriu digital entenent que és aquest el model de 
consum de premsa cap a on es direccionen les persones joves. Tot i la feina de contacte 
constant s'ha basat en Diari Jornada, Crític o La Directa entenent que son més afins als valors 
del CJB i que tenien més potencial interès en difondre la nostra activitat, l'impacte s'ha volgut 
centrar més en els mitjans tradicionals on ja teníem una presència prèvia, com ara El 
Periódico, l'Ara o La Vanguardia. A més, hem aparegut a mitjans de tirada nacional com ara El 
Mundo o La Razón i també, per descomptat, als mitjans d’interès públic que tenim més 
propers, com son TV3 i Betevé. Pel que fa a aquesta darrera, BTV, hem continuat estant 
membres del seu Consell Assessor i Consultor, sempre intentant treballar per la incidència de 
la joventut en les seves emissions. 

Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2019 

Durant el 2019, el CJB ha continuat col·laborant amb el Crític o La Directa tot buscant espais 
afins on poder difondre el nostre discurs. A més, s'ha aconseguit noves col·laboracions amb 
l'Independent de Gràcia, amb el qual hem arribat a un acord per distribuir materials físics del 
CJB, i també hem aconseguit difusió de les nostres guies a Papers de Joventut, la revista 
semestral de Diomira. 
 
A més, la presència ja habitual del CJB a mitjans digitals en quant a la programació cultural i 
pedagògica del Consell s'ha mantingut, tenint especial rellevància la Lali Jove que aconsegueix 
aparèixer un any més a una vintena de mitjans, a destacar 20 Minutos, El Periódico o VilaWeb. 
A més a més, s'ha aconseguit aparèixer a El País, en relació al nostre treball sobre mobilitat 
urbana i sostenibilitat 
. 
Pel que fa a aparicions en televisió, el CJB apareix un any més tant a TV3 com a Betevé, i 
subratllem la nostra presència com a entitat en el Consell Assessor i Consultor d'aquesta 
última. 

Indicadors 

100 impactes comunicatius 
2018 No s'ha assolit, amb 32 impactes al 2018. 
2019 No s'ha assolit, amb 53 impactes al 2019. 

Col·laboració estable amb 
un mitjà de comunicació. 

2018 S'ha assolit, mantenint la comunicació constant amb 
els 
mitjans perfilats com a més lligats als valors del CJB. 

2019 S'ha assolit, mantenint la comunicació constant amb 
els mitjans perfilats com a més lligats als valors del CJB. 

Establir relació amb dos 
nous mitjans de 
comunicació i aparèixer en 
alguna de les seves 
publicacions. 

2018 S'ha assolit. Tot que el CJB ha mantingut contacte fluït 
amb nous mitjans com ara Diari Jornada, La Directa i 
Crític, no s'ha aconseguit cap impacte a cap d'ells. En 
canvi, sí hem aparegut per primer cop a mitjans amb 
els que no hem mantingut contacte previ, com ara 
OkDiario, Interconomia o CasoAislado, mitjans digitals 
vinculats a l'extrema dreta. 
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2019 S'ha assolit, havent establert noves vies de contacte 
que han donat fruits tant amb l'Independent de Gràcia 
com amb Verne (El País). 

Materials obtinguts 

2018 Recull de premsa. 
Notes de Premsa. 
Posicionaments i comunicat. 

2019 Recull de premsa. 
Notes de Premsa. 
Posicionaments i comunicat. 

Nombre i perfil d'entitats / 
persones beneficiàries 

2018 El públic dels mitjans de comunicació en els que el CJB 
aconsegueix impacte. 

2019 El públic dels mitjans de comunicació en els que el CJB 
aconsegueix impacte. 

Dates de realització 

2018 Tot i que el flux d'impactes varia, la relació és constant 
durant tot l'any. 

2019 Tot i que el flux d'impactes varia, la relació és constant 
durant tot l'any. 
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1.4. Pla de comunicació del CJB 

Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2018 

Durant 2018, el CJB ha elaborat, entre tots el personal de comunicació dels serveis que 
gestiona, un Pla de comunicació interna per garantir la coherència entre els impactes i 
campanyes que tots els serveis elaboren de manera continuada.  
 
A més, s'ha continuat amb el recull d'impactes mediàtics i s'ha intentat crear noves xarxes de 
col·laboració amb nous mitjans d'interès pel nostre públic com ara el Diari Jornada, La Directa 
o Crític.  
 
Per últim, s'ha procedit a l’elaboració d'un Manual de llenguatge inclusiu per garantir la 
diversitat i el respecte en totes les publicacions, tant físiques com digitals, dels tots els serveis 
gestionats: CJB, CRAJ, Espai Jove la Fontana i PIJ Gràcia. 

Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2019 

Durant aquest 2019, les treballadores del CJB han participat d'una formació interna de 8 hores 
per l'elaboració d'un Pla de Comunicació comú a tota la casa, que doni resposta a les diferents 
necessitats dels projectes duts a terme pels quatre serveis, a més d'avaluar i millorar l'impacte 
comunicatiu dels mateixos. 
 
A més a més, s'ha continuat amb el recull d'impactes mediàtics i s'ha intentat crear noves 
xarxes de col·laboració amb nous mitjans d'interès pel nostre públic com ara L'Independent 
de Gràcia o Verne (El País). 
 
El nou model de Pla de Comunicació que recollirà tant la planificació com l'avaluació de 
l'impacte es presentarà en paral·lel amb les noves línies d'actuació 2020-21. 

Indicadors 

Elaborar el Pla de 
Comunicació 

2018 S'ha assolit. 
2019 S'ha assolit. 

Efectuar les accions segons 
el calendari establert al Pla 

2018 S'ha assolit. 
2019 S'ha assolit. 

Materials obtinguts 
2018 Document Pla de Comunicació. 
2019 Document Pla de Comunicació. 

Nombre i perfil d'entitats / 
persones beneficiàries 

2018 Personal tècnic dels serveis, en especial aquells que 
treballen en l'àmbit de comunicació. 

2019 Personal tècnic dels serveis, en especials aquells que 
treballen en l'àmbit de comunicació. 

Dates de realització 

2018 L’elaboració del Pla de Comunicació ha suposat una 
feina pel personal de comunicació de reunions 
periòdiques al primer trimestre de 2018, així com al 
revisió per part de la resta de l'equip tècnic durant els 
mesos d'abril i maig. Finalment, el Pla ha començat a 
aplicar-se al juny, tot i que en les reunions mensuals es 
fan modificacions conforme es detecten noves àrees 
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de millora, així com estar subjecte a aportacions 
contínues fetes en línia. 

2019 Continuïtat al llarg de l’any. 
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1.5. Plegable presentació de serveis 

Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2018 

El CJB ha continuat treballant per la coherència comunicativa de tots els serveis que gestiona, 
incloent-hi el CRAJ, l'Espai Jove la Fontana i el PIJ-Gràcia, tot desenvolupant en reunions del 
personal de comunicació dels diferents serveis una línia de comunicació única regida per un 
Pla de comunicació, tant interna com externa, i un Manual de comunicació que garanteixi que 
es fa servir un mateix llenguatge tenint cura de la diversitat i la inclusivitat.  
 
Pel que fa al document explicatiu del CJB i els serveis que gestiona, s'ha procedit a la revisió 
del contingut que el darrer document, del 2011, ja presentava desactualitzat. De cara al 2019, 
es treballarà en el redisseny del document per fer un format més jove i atractiu, i es procedirà 
a la seva traducció a diferents idiomes tot contemplant la diversitat d’orígens dels joves a 
Barcelona, però també de les potencials visites internacionals que rebem a l'equipament 
periòdicament. 

Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2019 

Al 2019, el CJB ha continuat treballant per la coherència comunicativa de tots els serveis que 
gestiona, incloent-hi el CRAJ, l'Espai Jove la Fontana i el PIJ-Gràcia, tot desenvolupant un Llibre 
d'Estil comú als quatre serveis i fixant la imatge de marca de cadascun d'ells individualment. 
A més a més, s'ha procedit a la formació de totes les treballadores en l'àmbit de comunicació 
del Consell, per tal de garantir l'establiment d'un Pla de Comunicació estable que permeti 
avaluar l'impacte i efectivitat comunicativa dels serveis. 
 
Pel que fa al document explicatiu del CJB i els serveis que gestiona, s'ha treballat en el 
redisseny del document per fer un format més jove, atractiu i colorit, que es produirà en una 
primera tongada en català, castellà i anglès i es preveu traduir futurament, tot contemplant 
la diversitat d’orígens de les persones joves a Barcelona, però també de les potencials visites 
internacionals que rebem a l'equipament periòdicament. 

Indicadors 

Elaboració del plegable. 
2018 S’elaborarà al 2019. 
2019 S'ha assolit. 

Imprimir un mínim de  1000 
còpies. 

2018 S’elaborarà al 2019. 
2019 S'ha aprovat la impressió de 10,000 còpies al 2020. 

Distribució del plegable per 
l'espai jove La Fontana i els 
diferents serveis. 

2018 S’elaborarà al 2019. 
2019 Es distribuirà a partir de gener del 2020. 

Penjar el plegable als webs 
del CJB, el CRAJ, l'espai jove 
La Fontana i el PIJ de Gràcia. 

2018 S’elaborarà al 2019. 
2019 S'ha assolit. 

Compartir el plegable a 
través de les xarxes socials 
de tots els serveis: mínim de 
2 post al facebook, 2 tuits i 
una publicació a 
l'Instagram. 

2018 S’elaborarà al 2019. 
2019 Es difondrà a partir de gener del 2020. 
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Materials obtinguts 
2018 S’elaborarà al 2019. 
2019 Nou plegable en castellà, català i anglès. 

Nombre i perfil d'entitats / 
persones beneficiàries 

2018 Públic en general, tant associat com no, i tant local com 
visitant. 

2019 Públic en general, tant associat com no, i tant local com 
visitant. 

Dates de realització 

2018 Les mateixes dates es traslladen al 2019. 
2019 La validació del contingut s'ha produït al juliol de 2019, 

mentre que el redisseny i traduccions han tingut lloc 
entre octubre i desembre del mateix any. La primera 
impressió es produirà a inicis de 2020. 
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1.6. Seguiment de les polítiques juvenils de districte i acompanyament de les 
entitats i plataformes en la interlocució amb les regidories de districte 
respectives 

Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2018 

S'han realitzat un total de 7 reunions amb regidories de districte durant aquest 2018. De totes 
maneres, cal tenir en compte que aquestes reunions d'entrada es programen de setembre a 
desembre, i una d'aquestes 7 es va realitzar al gener del 2018, ja que formava part del cicle 
de reunions del 2017 però es va haver d'endarrerir.  
 
De la mateixa manera, el cicle de reunions d'aquest 2018 només se n'han realitzat 6, ja que 
les 4 restants han passat a programar-se a inicis del 2019. Aquest endarreriment respon a la 
necessitat de les pròpies institucions, ja que per motius d'agenda no han pogut celebrar la 
reunió durant el 2018. S'ha contactat amb entitats i col·lectius juvenils dels 6 districtes en que 
s'han realitzat les reunions, esdevenint en un total de 107 entitats contactades. D'aquestes, 
el CJB a fet un acompanyament a 21 entitats i col·lectius, però si tenim en compte que algunes 
d'elles són plataformes que aglutinen d'altres, han estat representades fins a unes 45 entitats 
i col·lectius.  
Aquestes han disposat de l’oportunitat de reunir-se amb la regidoria del seu districte per tal 
de transmetre les seves necessitats i demandes, tot comptant amb l’acompanyament del CJB. 
Així mateix, també se’n han beneficiat els Districtes de la ciutat, ja que les entitats de base 
han pogut transmetre les demandes pertinents a les regidories de cada districte, i així 
fomentar la participació ciutadana. Si ho comparem amb el nombre d'entitats i col·lectius de 
l'any 2017 s'ha igualat el nombre, 21, però tenint en compte que a finals del 2017 s'havien 
realitzat 9 de les 10 reunions amb regidories, mentre que aquest final de 2018 s'han realitzat 
únicament 6 reunions. Per tant, i a dia d'avui, ja podem dir que han augmentat el nombre 
d'entitats i col·lectius que participaran d'aquest cicle de reunions. 

Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2019 

A inicis del 2019 es van celebrar 3 de les 4 reunions amb regidories amb qui no s'havia pogut 
celebrar la reunió durant el 2018, ja que finalment la regidoria de Nou Barris no va proposar 
data de trobada.  
 
En aquestes 3 reunions d'inicis d'any ens van acompanyar un total de 4 entitats i/o 
plataformes, que donaven veu a col·lectius d’entitats del Districte en qüestió.  
 
Del setembre a desembre de 2019 no s'han realitzat cap de les reunions amb regidoria 
convocades. El canvi de govern municipal ha frenat les dates de les reunions, ja que des de 
regidories es demanava un temps d'adaptació, i les Conselleres de Districte no van aprovar-
se fins a mitjans d'octubre. Posteriorment, des del CJB per motius interns vam convocar la 
majoria de reunions per inicis de 2020. Per tant, les reunions amb regidoria de cada districte 
que es plantegen de cara al primer trimestre de cada curs, en aquest 2019-2020 es celebraran 
totes a inicis de 2020. 
 

Indicadors 
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Nombre d'entitats i/o 
plataformes que han estat 
contactades per participar 
de les reunions amb la 
regidoria del seu districte 

2018 S'han contactat un total de 107 entitats, és a dir, més 
d'un 70% més d'entitats i col·lectius contactats que 
l'any anterior. 

2019 Per les reunions amb regidoria que es van celebrar a 
inicis del 2019, es van contactar amb 41 associacions 
juvenils de les quals una és la plataforma territorial 
d'entitats juvenils d'Horta-Guinardó que representa 
vàries associacions juvenils del districte. 
Per altra banda, les associacions contactades a finals 
del 2019 atenent al calendari, que han estat les de 
Sarrià-Sant Gervasi, Sant Andreu, Sant Martí i 
Eixample, s'ha contactat amb més de 60 entitats 
 

Nombre d'entitats i/o 
plataformes que han 
acompanyat al CJB a les 
reunions de regidoria del 
seu districte 

2018 Han participat de les reunions un total de 21 entitats, 
tot i que n’hi havia 45 representades. Cal tenir en 
compte, però que encara no s'han realitzat 4 de les 
reunions amb regidories, ja que tindran lloc a principis 
del 2019. 

2019 A inicis de 2019, van participar un total de 3 entitats, 1 
plataforma que engloba diferents esplais i caus i 1 
plataforma territorial juvenil de districte. 
Així doncs, es tanca la participació d'entitats que 
haurien hagut de reunir-se en el marc de finals del 
2018 un total de 26 associacions juvenils. 

Nombre de reunions entre 
el CJB i les entitats i/o 
plataformes territorials 
realitzades per tal de 
preparar les reunions amb 
les regidories de districte 

2018 Anteriorment es realitzaven reunions personalitzades 
entre el CJB i les entitats o col·lectius que volien 
participar de les reunions amb regidories. Tot i així, en 
alguns districtes es va realitzar de manera conjunta, tot 
esdevenint experiències que es valoraven 
positivament, ja que brindava l'oportunitat de 
conèixer-se millor entre les entitats i, d'altra banda, 
facilitava el diàleg sobre la situació política territorial 
entre els diferents agents. Partint d'aquestes 
experiències prèvies, aquets any s'ha optat per 
realitzar una única trobada entre entitats per cadascun 
dels districtes. És a dir, a data d'avui, 6. La experiència 
s'ha valorat molt positivament per part de les entitats 
i col·lectius i es mantindrà de cara als propers cicles de 
reunions. 

2019 En la línia de la valoració del 2018, les 3 reunions de 
districte restants, es van preparar conjuntament entre 
el CJB i les associacions juvenils del districte. Així doncs, 
se'n van realitzar 3. 
Per últim, a finals del 2019 es va realitzar una reunió 
preparatòria amb les associacions juvenils de Sarrià-
Sant Gervasi. 

Nombre d'acords presos 
entre les entitats i/o 

2018 Els acords presos durant les 6 reunions amb regidories 
han estat varis. S'ha emplaçat a principis del 2019 fer 
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plataformes que han 
requerit de seguiment per 
part del CJB 

un buidatge de tots aquests per tal de programar un 
seguiment per cada un dels districtes durant el proper 
any. 

2019 Els acords presos durant les 6 reunions amb regidories 
han estat varis. S'ha emplaçat a mitjans del 2019 fer un 
buidatge de tots aquests per tal de programar un 
seguiment per cada un dels districtes durant el proper 
any. 

Grau de satisfacció general 
de les entitats i les 
plataformes territorials 

2018 En general, les entitats i col·lectius que han participat 
de les reunions amb regidories ho han valorat 
positivament. Aquest any, en comparació als anteriors, 
la sensació és que s'han pogut concretar millor els 
acords per part de les regidories i que fossin més 
empírics i menys eteris. Així doncs, la sensació general 
és satisfactòria. Tot i així, caldrà veure com es 
desenvolupen durant el 2019 els acords establerts per 
valorar si les reunions han estat realment útils. 

2019 El 2019 només s'han realitzat amb regidoria les 
reunions que el calendari marcava fer-les a finals de 
2018 però que les van aplaçar a inicis del 2019. Així 
doncs, les valoracions tornen a ser les mateixes. 
Faltaria analitzar a inicis del 2020 quin seguiment i 
continuïtat han tingut 

Materials obtinguts 

2018 Actes de les 6 reunions amb regidories. 
Actes de les trobades territorials amb les entitats i 
col·lectius que han volgut participar de cada districte. 
Correus enviats a les entitats i col·lectius, així com a les 
secretaries de cada regidoria. 

2019 Acte de les 3 reunions amb regidoria 
Actes de les trobades territorials amb les entitats i 
col·lectius que han volgut participar de cada districte. 
Correus enviats a les entitats i col·lectius, així com a les 
secretaries de cada regidoria. 

Nombre i perfil d'entitats / 
persones beneficiàries 

2018 S'han beneficiat 45 entitats i col·lectius joves de la 
ciutat de Barcelona, i els seus respectius Districtes 
referents. 

2019 Se'n han beneficiat 2 plataformes territorials i 2 
associacions juvenils de base, en tant que han disposat 
de l'oportunitat de reunir-se amb la regidoria del seu 
districte per tal de transmetre les seves necessitats i 
demandes, tot comptant amb l'acompanyament del 
CJB. Així mateix, també s'han beneficiat els 3 districtes 
de la ciutat en les que es va celebrar la reunió a inicis 
del 2019, ja que les plataformes territorials han pogut 
transmetre les demandes pertinents a les regidories de 
cada districte i, així, fomentar una participació 
ciutadana activa. Tot i això, són reunions que 
s'arrossegaven del 2018. A finals del 2019 -que és per 
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quan es calendaritzen totes les reunions amb 
regidoria- no s'ha celebrat cap reunió. 

Dates de realització 

2018 Les reunions amb les diferents regidories acostumen a 
tenir lloc durant el darrer trimestre de cada any i, 
conseqüentment, les trobades amb les entitats també. 
Així i tot, aquest 2018 han quedat posposades 4 
d'aquestes reunions i també les trobades pertinents 
amb les entitats i col·lectius a demanda de les 
institucions dels districtes. Cal mencionar, però, que en 
els casos en que s'ha requerit, el CJB ha mantingut una 
comunicació més fluida amb algunes de les entitats 
durant tot l'any per tal d'anar fent un seguiment més 
exhaustiu i poder acompanyar-les en els processos en 
que s'ha requerit. 

2019 A inicis de 2019 es van realitzar 3 reunions amb 
regidoria que havien quedat pendents del 2018. 
Per altra banda, les calendaritzades a finals del 2019 
amb la regidoria de cada districte han quedat 
aplaçades per inicis del 2020. 
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1.7. La Festa Major Juvenil i Associativa – Lali Jove 

Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2018 

A 2018 s'ha celebrat la quarta edició de la Lali, un esdeveniment cada vegada més consolidat, 
i ja conegut con a punt de referència per al jovent de la ciutat. Com a les darreres edicions, la 
Lali Jove ha mantingut el model de festa popular arrelat a les entitats, i construït des d'una 
perspectiva juvenil, sent el moviment associatiu juvenil l'encarregat del seu disseny, 
planificació i execució. 
 
En referència a l'espai d'activitats, 10 entitats del CJB van estar de 17h a 20h oferint diferents 
tallers i activitats per a infants i joves, que es van executar de la manera prevista i van tenir 
una afluència més aviat escassa, als voltants de les 250 persones.  
 
En la fase de concerts, la Lali Jove ha mantingut dues de les apostes del treball de 
sensibilització al voltant de les drogues i la prevenció de les violències masclistes. La festa va 
comptar amb un protocol d'actuació contra agressions masclistes, i diferents accions de 
sensibilització per al públic en general. Els concerts, malgrat les dues parades degut a la pluja, 
van efectuar-se sense incidents destacables, agrupant als voltants de 5000 persones.  
 
Es valora molt positivament la planificació, contingut i desenvolupament de la Lali Jove 2018, 
la capacitat de mobilització del CJB tant pel que fa al nombre de persones que van assistir als 
concerts, com pel que fa a les persones voluntàries d'entitats juvenils que van col·laborar en 
diferents moments. 

Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2019 

A 2019 s'ha mantingut la mateixa estructura d'èxit de les anteriors Lali Jove, seguint sent un 
espai de referència per a la joventut, tant associada com no associada, de la ciutat.  
 
Com a les darreres edicions, han estat les entitats les que han traçat les línies d'actuació i han 
dissenyat i planificat els espais d'activitats com el de concert.  
Enguany s'han realitzat més una desena d'activitats realitzades per part d'entitats de diferent 
entitats del CJB i amb temàtiques molt diverses, recollides a la memòria de la Lali Jove 2019.  
Degut a la millora en la comunicació i difusió de l'acte, sumat al bon clima del dia d'execució, 
van participar-hi al voltant de 600 persones. 
 
En quan als concerts, s'ha mantingut la sensibilització i prevenció de les violències masclistes, 
comptant amb un protocol contra agressions masclistes. L'assistència va rondar les 7000 
persones, deixant palès que la Lali és l'alternativa jove en el marc de les festes de Santa Eulàlia.  
Es valora molt positivament la planificació, contingut i desenvolupament de la Lali Jove 2019, 
la capacitat de mobilització del CJB tant pel que fa al nombre de persones que van assistir als 
concerts, com pel que fa a les persones voluntàries d'entitats juvenils que van col·laborar en 
diferents moments. 

Indicadors 

1 Festa Major Juvenil i 
Associativa 

2018 S’ha assolit 
2019 S’ha assolit 

5 reunions amb el GT de la 
Lali Jove 

2018 S’ha assolit 
2019 S’ha assolit 
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2 reunions amb l'ICUB 
2018 S’ha assolit 
2019 S’ha assolit 

15 entitats han participat de 
la definició de la Lali Jove 

2018 No s’ha assolit, 13 entitats han participat de la definició 
de la Lali. 

2019 Assolit, hi han participat un total de 15 entitats 
3000 infants, adolescents i 
joves, han gaudit de la Lali 
Jove 
 

2018 Al voltant de 5000 infants i joves han gaudit de la Lali 
Jove 

2019 Al voltant de 7.500 infants i joves han gaudit de la Lali 
Jove 

Materials obtinguts 

2018 Actes del GT Recull de premsa  
Excel d'activitats i entitats participants  
Materials gràfics 

2019 Actes del GT Recull de premsa  
Excel d'activitats i entitats participants  
Materials gràfics 

Nombre i perfil d'entitats / 
persones beneficiàries 

2018 -10 entitats del CJB 
-Al voltant de 5000 infants i joves de la ciutat de 
Barcelona 

2019 -10 entitats del CJB 
-Al voltant de 7.500 infants i joves de la ciutat de 
Barcelona 

Dates de realització 
2018 17 de febrer de 2018 
2019 Dissabte 9 de febrer de 2019 
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1.8. Suport a les entitats estudiantils 

Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2018 

Durant el 2018 només s'ha realitzat un grup de treball d'estudiantils, a on van participar AJEC, 
AEP i SEPC, és a dir, les 3 entitats estudiantils del CJB.  
Així i tot, val a dir que aquest espai de trobada no ha estat gens freqüent i això no es valora 
positivament per part del CJB. La raó de tot això és que les entitats estudiantils han estat molt 
focalitzades en els procés interns propis i no han pogut dedicar temps a aquest espai de 
treball.  
Generar aquests espais és beneficiós tant per a les entitats estudiantils, que disposen d’un 
espai de consens per a traçar un treball conjunt i tenir un major impacte, com per les persones 
joves estudiants de la ciutat. Malgrat això, des del CJB s'ha mantingut el contacte amb 
cadascuna d'elles per tal de no perdre la comunicació fluida i conèixer a les noves persones 
referents. Gràcies a això, i fruit de l'únic grup de treball que es va realitzar, es va presentar 
una resolució conjunta entre les 3 entitats estudiantils i el CJB a l'AGO que va ser aprovada. 
Per últim, cal mencionar que el CJB ha entrat en contacte amb 3 entitats estudiantils més: 
Frente de Estudiantes, UPC i UPF. S'està en contacte amb aquestes entitats perquè tot apunta 
a que podrien entrar a ser entitats observadores a l'AGO del 2019. També s'ha planificat un 
GT al gener del 2019 amb les entitats estudiantils que ja són membres per tal de reforçar 
aquest espai de cara al 2019. 

Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2019 

Durant el 2019 s'han celebrat 3 GTs. 
En aquests Grups de Treball s'ha treballat al voltant del projecte Visc, Convisc... Participo!, la 
formació per a representants de l'alumnat, s'ha donat a conèixer les organitzacions internes 
de cadascuna de les entitats que hi participen, etc.  
Com sempre, les entitats membres del CJB que hi han assistit han estat AJEC, AEP i SEPC. La 
novetat del 2019 és la suma del Front d'Estudiants al GT, ja que s'ha treballat amb ella per tal 
de donar a conèixer el CJB i, d'aquesta manera, que hi entrés com a membre a l'AGO 2019. 
  
A més, aquest 2019 s'ha detectat que les formacions que s'ofereixen des de les entitats 
estudiantils, el CRAJ i el CJB poden ser molt similars, i a la mateixa vegada, que algunes 
demandes no estiguin cobertes o no existeixi una coordinació establerta entre tots els agents 
per poder-hi donar cobertura. Davant d'aquesta realitat, des del CJB s'ha impulsat una nova 
línia que no constava en el programa inicial: el Catàleg de Formacions. Aquest catàleg recopila 
totes les informacions de les formacions que s'ofereixen en un únic document i, d'altra banda, 
assegura una coordinació fluïda entre tots els agents a l'hora d'oferir formacions als centres. 
En els Grups de treball del curs 2019 s'ha començat a elaborar aquest catàleg. 

Indicadors 

Nombre de Grups de Treball 
d'Estudiantils realitzats 

2018 S'ha realitzat 1 grup de treball. 
2019 S'han realitzat 3 grups de treball. 

Nombre de comunicats i/ o 
posicionaments realitzats 
com a Grup de Treball 

2018 Es va presentar la "Resolució per una universitat 
gratuïta" a l'AGO del CJB de 2019, de manera conjunta 
i treballada entre les 3 entitats d'estudiantils. Va ser 
aprovada. 

2019 No hi ha hagut cap comunicat o posicionament que 
hagi sorgit del GT.  
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Haver mantingut una 
comunicació fluida amb les 
tres entitats del món 
estudiantil 

2018 S'ha mantingut una comunicació constant amb les 3 
entitats. 
També s'han posat en contacte amb el CJB 3 altres 
entitats del món estudiantil per començar a mantenir 
una certa comunicació i valorar la seva entrada. 

2019 Durant tot el curs s'ha mantingut una comunicació 
fluida que ha permès, d'altra banda, assegurar la 
incorporació de Front d'Estudiants al GT. 

Materials obtinguts 

2018 Acta del GT d’Estudiantils. 
"Resolució per una Universitat Gratuïta" 
Correus electrònics. 

2019 Actes dels GTs d'Estudiantils. 
Correus electrònics. 

Nombre i perfil d'entitats / 
persones beneficiàries 

2018 Les principals beneficiaries són les entitats estudiantils, 
ja que disposen d'un espai de consens per traçar un 
treball conjunt, fet que té molt més impacte en la 
defensa interessos de l'estudiantat. Així doncs les 
persones joves estudiants també en són beneficiaries 
de retruc. 

2019 Les principals beneficiàries són les entitats estudiantils, 
ja que disposen d'un espai de consens per traçar un 
treball conjunt. La novetat del 2019 és la suma del 
Front d'Estudiants. A més a més, s'han establert 
relacions amb Alternativa UPF i ESN UPF, contacte 
beneficiós perquè coneguin el CJB i s'aconsegueixi 
tenir més impacte en la defensa dels interessos de 
l'estudiantat. Així doncs les persones joves estudiants 
també en són beneficiaries de retruc. 
 

Dates de realització 
2018 Al llarg de 2018 
2019 Al llarg de 2019 
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1.10. Campanya pel reconeixement de l'Oci Alternatiu i la Cultura Dispersa: 
Univers Alternatiu 

Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2018 

El grup de treball estava en funcionament ja a 2017 però va ser a partir de la AGO de 2018 
que va tornar a arrancar amb força: les entitats que freqüentaven el grup de treball van 
començar a coordinar-se més i a fer del GT un canal prioritari.  
 
Aquest 2018 s'ha teixit molta xarxa entre les diferents entitats d'oci alternatiu de la ciutat i 
voltants, i s'han realitzat projectes liderats pel CJB en aquest àmbit. Per al reconeixement de 
l'Oci Alternatiu, el GT va realitzar les activitats programades a inici de curs, començant per la 
participació a la Lali Jove, en la que es van dividir en dos àmbits (activitats més mogudes i 
activitats de jocs de taula o rol), que van aconseguir visibilitzar aquest tipus d'activitats 
sobretot a públic jove de caus o esplais. Al setembre de 2018, van participar de l'Associa't a la 
Festa. Aquest any les entitats van tornar a realitzar les seves activitats a la Mercè a pl. 
Catalunya, amb un espai reduït on poder fer partides de jocs de taula per a infants i joves. 
 
Seguidament, es va organitzar l'Espai Associa't el Saló del Manga. Quatre dies d'activitats i 
tallers on les entitats del CJB van poder donar a conèixer l'associacionisme existent a 
Barcelona entre els assistents del Saló del Manga. Es valora molt positivament l'assistència de 
públic de totes les edats. En CJB en sí, va poder donar-se a conèixer a través d'un roll-up propi 
del GT i de propaganda per la Fontana by Night 3, explicada a la línia 11. - Realització de la 
Fontana By Night 3. Mirar línia 11 d'aquest mateix programa. 

Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2019 

El 2019 ha estat un any en que el grup de treball (a partir d'aquí anomenat Espai) ha tingut 
realitzat molta xarxa entre les entitats de cultura dispersa i oci alternatiu. L'espai s'ha 
mantingut amb un nucli de 7 associacions però a cada projecte realitzat hi ha hagut la 
participació de moltes més (al voltant de 25 entitats aliades). Per al reconeixement de l'Oci 
Alternatiu, l'Espai ha realitzat les següents activitats: 
- Participació a la Lali Jove 
- Taula de coordinació de les principals activitats de totes les associacions de Barcelona: s'ha 
realitzat un calendari de les activitats de les associacions d'oci alternatiu i cultura dispersa de 
Barcelona per tal d'aconseguir coordinar les activitats que realitzen les diferents entitats.  
- Participació a La Mertxe de Casals de Joves durant les festes de la Mercè de Barcelona. 
- Organització de l'Espai Manga Associa't al Manga Barcelona: Quatre dies d'activitats i tallers 
on les entitats del CJB van poder donar a conèixer l'associacionisme existent entre els 
assistents del Saló del Manga. 
- Realització de la Fontana By Night 5. Mirar línia 11 d'aquest mateix programa. 
- Fitxa CRAJ: Inici d'un procés participatiu per actualitzar una fitxa temàtica conjuntament amb 
el Centre de Recursos per associacions juvenils, que fa referència a les entitats lúdico-culturals 
de Barcelona. 

Indicadors 

Un mínim de cinc grups de 
treball 

2018 S’ha assolit, amb 6 grups de treball des de maig. 
2019 S'han realitzat un total d'11 espais de treball, en grups 

de treball genèrics i específics per projectes. 
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La participació d'un mínim 
de 10 entitats juvenils de 
Cultura Dispersa i Oci 
Alternatiu 

2018 S’ha assolit parcialment. Han participat 7 entitats 
juvenils de Cultura Dispersa i Oci Alternatiu, i es 
detecta que n'hi han poques més. Les que no 
participen Cultura Dispersa i Oci no són juvenils o no 
tenen interès en col·laboracions. Tot hi això, s'ha 

2019 Assistència continuada als espais de treball de 6 
entitats. Als projectes oberts, participació de: 
- Manga Associa't: 16 entitats. 
- Taula de coordinació: 14 entitats. 
- Fontana By Night 4: 8 entitats. 
- Fitxa CRAJ: 15 entitats. 
Total entitats diferents en que hi ha hagut 
col·laboració/participació: 29 entitats. 

Tenir un mínim de 100 
seguidors i seguidores a la 
xarxa social 

2018 No s'ha assolit. El facebook d'UA s'ha utilitzat  per 
publicar les activitats pròpies i per a que les entitats 
publiquessin les seves activitats més importants. 

2019 S’ha assolit. Tot i que la pàgina de facebook no s'ha 
utilitzat, a desembre de 2019 té 119 seguidors. 

Haver participat en un 
mínim de dos espais de 
ciutat amb el grup de 
treball. 

2018 S’ha assolit, s'ha participat a la Lali Jove i a l'Associa't a 
la Festa. 

2019 S’ha assolit, s'ha participat a la Lali Jove i la Mertxe, de 
Casals de Joves, i al Manga Barcelona. 

Materials obtinguts 

2018 - 7 actes dels grups de treball 
- Projecte de participació, pla d'activitat i directori 
d'entitats al Saló del Manga 2018. 
- Activitats de la Lali Jove i de l'Associa't a la festa. 
- Roll-Up d'Univers Alternatiu. 
- Cartelleria i flyers de la Fontana By Night 

2019 - 11 actes dels grups de treball 
- Projecte de participació, pla d'activitat i directori 
d'entitats al Manga Barcelona 2019, i document resum 
i valoració quantitativa. Roll-Up i flyers de les activitats 
de l'Espai Manga Associa't. 
- Activitats de la Lali 

Nombre i perfil d'entitats / 
persones beneficiàries 

2018 -Les 7 entitats participants del GT. 
-Les infants i joves de Barcelona. 

2019 - Les 7 entitats participants de l'espai. Més de 20 
entitats col·laboradores. 
- Les infants i joves de Barcelona. 

Dates de realització 

2018 - Lali Jove: 11 febrer. 
- Associa't a la Festa: 23 setembre. 
- Manga Associa't: 1-4 novembre. 
- Fontana By Night 3: 10 novembre. 
- Campanya de reconeixement: 2019. 
- Fitxa CRAJ: projecte iniciat al maig 2019, en procés. 

2019 - Lali Jove: 9 febrer. 
- La Mertxe: 21 setembre. 
- Manga Associa't: 31 octubre a 3 novembre. 
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- Taula de coordinació: 9 gener. 
- Fontana By Night 4: 20 juliol. 
- Campanya de reconeixement: 2019. 
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1.11. Oci nocturn alternatiu a equipaments juvenils 

Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2018 

A 2018 s'ha realitzat la Fontana By Night 3 (FBN) a l'Espai Jove La Fontana el dissabte 10 de 
novembre. Es van reunir totes les associacions que tenen presencia al GT d'Univers Alternatiu, 
però no va tenir tants assistents com en les anteriors edicions. Malgrat la menor assistència, 
es considera que és una acció consolidada i que ben ubicada en quan a dates, i amb una difusió 
major, pot esdevenir referent per les entitats d’oci alternatiu. També es valora, de cara a 
futures edicions, desplaçar la FBN a altres equipaments de la ciutat, per a una major visibilitat. 

Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2019 

A 2019 s'ha realitzat la Fontana By Night IV a l'Espai Jove La Fontana el dissabte 20 de juliol. 
Es van reunir totes les associacions que tenen presencia l'Espai d'Univers Alternatiu, més dues 
que van col·laborar amb les seves activitats. 

Indicadors 

Haver organitzat un total de 
3 Fontana By Night. 

2018 S’ha assolit. A 2018 s'ha realitzat la 3a edició. 
2019 S’ha assolit. A 2019 s'ha realitzat la 4a edició. 

Haver organitzat una 
Fontana By night a un 
equipament de ciutat que 
no sigui l'Espai Jove la 
Fontana. 

2018 S'ha contactat amb altres equipaments municipals de 
la ciutat, però de moment s'ha decidit mantenir-ho a 
l'Espai Jove La Fontana per les facilitats que ens 
proporciona. 

2019 Vist que al 2018 es va intentar realitzar la FBN en un 
altre equipament però va ser inviable, s'ha decidit 
mantenir la FBN a l'Espai Jove La Fontana. 

Sumar un mínim de 3 
entitats noves en el marc de 
la Fontana by Night. 

2018 Assolit parcialment. S'han sumat dues noves entitats al 
grup de treball a 2018, i han participat a la FBN3 
afiançant la seva participació: Sociedad Pathfinder i El 
Dado Dorado. 

2019 Assolit parcialment. S'han sumat dues noves entitats al 
grup de treball a 2018, i han participat a la FBN3 
afiançant la seva participació: Cercle d'Estudis 
Orientals i Món Otaku Sabadell. 

Materials obtinguts 

2018 - Roll-Up d'Univers Alternatiu. 
- Cartelleria i flyers de la Fontana By Night 3. 
- Material audiovisual i fotografic. 

2019 - Cartelleria i flyers de la Fontana By Night 3. 
- Material audiovisual i fotogràfic. 

Nombre i perfil d'entitats / 
persones beneficiàries 

2018 - 7 entitats del CJB.  
- 170 joves de la ciutat de Barcelona 

2019 - 8 entitats del CJB.  
- 300 joves de la ciutat de Barcelona 

Dates de realització 
2018 10 de novembre de 2018 
2019 20 de juliol de 2019 
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1.12. Campanya pel foment del vot a les eleccions municipals 2019 

Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2018 

El GT de polítiques del CJB ha dissenyat una proposta comunicativa per a la campanya de 
foment del vot de cara a les eleccions municipals i europees de maig de 2019. 
Aquesta acció, junt a les previstes en la implementació de l'acció, es realitzarà durant el 
primer semestre de 2019. 

Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2019 

A 2019, en el marc de les eleccions municipals de maig, s'ha realitzat una gran campanya de 
foment del vot, impulsada per les joventuts polítiques presents en el Consell de la Joventut, 
que ha constat de dues accions destacades:  
 
-Campanya comunicativa "Les Joves no voten": Es va contactar amb els partits polítics que es 
candidaven a les eleccions, per demanar la gravació de la candidata jove que més amunt 
estigués a les llistes. Es van realitzar 8 microcàpsules audiovisuals, d'un minut de duració, on 
les candidates demanaven que les persones joves anessin a votar, independentment del 
partit. El format era actual i dinàmic, fet que ens va permetre arribar al col·lectiu jove. A més, 
en quan a comunicació, és va realitzar cartellería amb el lema "Les joves no voten, o si?" amb 
imatges provocadores, instant a la participació, i a l'assistència de les persones en el debat 
jove.  
 
-Debat Jove: Les mateixes candidates de la campanya comunicativa van poder realitzar un 
debat dinàmic al mig de la plaça universitat, amb preguntes sorgides de les entitats i les 
persones assistents al debat. La infraestructura de l'acte i la bona campanya comunicativa va 
fer que al llarg de tot l'acte hi assistissin als voltants de les 300 persones.  
Considerem que la campanya ha estat tot un èxit tant en participació com en impacte. El 
format ha estat l'adequat i ha estat cocreat amb totes les joventuts polítiques representades 
al Consell. 

Indicadors 

2 accions realitzades 
2018 Previst per 2019 
2019 S’ha assolit 

Participació de més de 5 
entitats en la realització de 
l'activitat Actes de les 
reunions 
 

2018 S’ha assolit parcialment, 4 entitats polítiques 
participants 

2019 S’ha assolit, amb la participació de 8 Grups Municipals 

1 campanya de foment del 
vot 

2018 Previst per 2019 
2019 S’ha assolit 

Materials obtinguts 

2018 Previst per 2019 
2019 -Vídeos de les candidates joves 

-Cartelleria diversa 
-Recull de XXSS 
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Nombre i perfil d'entitats / 
persones beneficiàries 

2018 - 4 entitats de joventuts polítiques del CJB 
2019 - 8 Grups Municipals de l'Ajuntament de Barcelona 

-300 assistents al debat 
-Joves a través de XXSS 

Dates de realització 

2018 Es realitza a 2019 
2019 Planificació i execució durant el primer semestre de 

l'any 2019, començant amb la difusió i contacte per 
xarxes a finals d'abril i finalitzant amb el debat jove a 
dia 16 de maig. 
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1.13. Informe Estat de la Joventut 2018 i 2019 

Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2018 

A 2018 s'ha realitzat la primera recollida de dades i informació per a l'informe de l'Estat de la 
Joventut 2018 i 2019. Està previst que l'informe surti a febrer de 2020. 

Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2019 

Després d'un profund anàlisi realitzat per part del secretariat del CJB, i l'equip tècnic, s'ha 
valorat canviar el format de l'Informe de l'Estat de la Joventut, que està centrat en remarcar 
els fets ocorreguts els dos anys anteriors (en aquest cas, 2018-19). Aquest fet deixa molt 
ràpidament desactualitzat el IEJ.  
El canvi passa per generar un nou document al llarg dels anys 2020-21 en el que es plasmi 
aquelles necessitats i demandes que tenen les entitats juvenils de la ciutat de Barcelona, amb 
un enfoc cap a futur, de manera més estratègica.  
Aquest canvi es vol realitzar tot aprofitant l'Enquesta de Joventut que es presentarà abans de 
l'estiu de 2020, i del qual se'n podrà extreure molta informació, dotant el document final 
d'una elevada rigorositat tant per a les entitats com per a les joves individuals de la ciutat. 

Indicadors 

Grau d'aprofundiment de 
l'informe pel que fa a 
l'avaluació de les polítiques 
públiques de joventut 

2018 Previst per 2020 
2019 S'ha assolit, malgrat no s'acabi realitzant l'Informe 

Les polítiques públiques que 
s'hi recullen són 
transversals 

2018 Previst per 2020 
2019 S'ha assolit, malgrat no s'acabi realitzant l'Informe 

Grau de repercussió de 
l'informe (a nivell 
comunicatiu i d'enviaments) 

2018 Previst per 2020 
2019 No s'ha realitzat 

1 Acte de presentació de 
l'Informe 

2018 Previst a febrer de 2020 
2019 No es realitzarà 

Nombre d'Informes 
impresos i enviats. 

2018 Previst per 2020 
2019 No s'ha realitzat 

Nombre i perfil d'entitats / 
persones beneficiàries 

2018 Entitats del CJB i Ajuntament de Barcelona 
2019 No s'ha realitzat 

Dates de realització 
2018 Informe bianual 
2019 S'ha assolit, malgrat no s'acabi realitzant l'Informe 
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1.14. Avaluació i seguiment del Pla Jove 2017-2021 

Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2018 

Durant 2018 s'ha continuat fent revisió, seguiment i avaluació del Pla Jove 2017-2021. En 
primera instància, a l'abril es va realitzar un document de balanç del primer any 
d'implementació del Pla. L'informe es basava en l'emplenament d'indicadors proposats per 
PRISMA. 
Durant el semestre, l'avaluació i seguiment s'ha basat sobretot en la seva vessant més 
territorial, fent un treball conjunt amb les entitats en la seva diagnosi, i acompanyant-les en 
les reunions amb regidories dels Districtes de la ciutat. 

Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2019 

Al llarg de 2019 s'ha realitzat un seguiment continuat de les accions del PAJ conjuntament 
amb el Departament de Joventut, així com amb Barcelona Activa en el sub pla, Pla de Foment 
de l'Ocupació Juvenil de Qualitat.   
A més d'aquest seguiment, s'ha participat de l'avaluació qualitativa de mitjans del Pla, anant 
a les dues sessions promogudes per el Departament de Joventut realitzades a finals de 2019.  
Es seguirà treballant en aquesta línia a les properes sessions definitòries del PAM, previstes 
per principis del 2020. 

Indicadors 

Crear un apartat a cada 
programa del CJB 2018-
2019 on es pugui conèixer 
quines mesures de pla són 
també co-responsabilitat 
del CJB i amb quines línies 
pròpies estan connectades. 

2018 Previst en la memòria 2019 
2019 No s'ha realitzat, ja que el Pla està en fase de canvis i 

propostes constants, i queden molts programes encara 
per desenvolupar.  
El CJB, per la seva banda, és conscient de tots aquells 
programes que desenvolupa en el si del PAJ 2017-2021 

Bolcar informació 
actualitzada a totes les 
mesures relacionades amb 
el CJB (a l'aplicació on-line 
del Departament de 
Joventut) 

2018 S'ha assolit 
2019 S'ha assolit 

Participar al Balanç del pla 
que es durà a terme al 2019. 

2018 Previst per 2019 
2019 S'ha assolit 

Revisar els informes anuals i 
elaborar un document de 
conclusions i aportacions al 
procés i al pla. 

2018 Previst per 2019 
2019 S'ha assolit 

Nombre i perfil d'entitats / 
persones beneficiàries 

2018 -Entitats membres del CJB 
-Departament de Joventut 

2019 -Entitats membres del CJB 
-Departament de Joventut 

Dates de realització 
2018 -Abril 2018: Document de Balanç del primer any del Pla 

Jove 
-Segon semestre de 2018: Reunions de Districte 
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2019 -Seguiment tranversal al llarg de l'any 

- 3 i 10 d'octubre, Sessions d'avaluació qualitativa del 
Pla 
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1.15. EuroMed Able 

Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2018 

A 2018 la xarxa EuroMed es troba en una situació complicada degut a la manca d’implicació 
de 
part dels membres. S’han aconseguit aprovar diferents documents en relació a l’estructura 
interna, fet que ha desembocat en la constitució d’un comitè encarregat de liderar les línies 
polítiques de la xarxa. 
Els objectius del comitè plantejats per a 2018 no s’han assolit degut a la manca d’implicació 
generalitzada. 

Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2019 

No s'ha seguit amb el projecte 

Indicadors 

5 reunions de coordinació 
amb el CNJC. 

2018 No s’ha assolit, amb una reunió 
2019 No s’ha seguit amb el projecte 

1 trobada de consells locals 
de la riba del Mediterrani 
(MedUni) 

2018 No s’ha assolit 
2019 No s’ha seguit amb el projecte 

Un mínim de 3 reunions 
amb altres agents de la 
xarxa. 

2018 No s’ha assolit. El contacte s’ha mantingut via 
videoconferències i documents compartits en línia.  

2019 No s’ha seguit amb el projecte 

Materials obtinguts 
2018 Documents de treball compartits.  
2019 No s’ha seguit amb el projecte 

Nombre i perfil d'entitats / 
persones beneficiàries 

2018 Entitats europees participants 
2019 No s’ha seguit amb el projecte 

Dates de realització 
2018 Al llarg de l’any 
2019 No s’ha seguit amb el projecte 
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1.16. Joves i mitjans de comunicació 

Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2018 

Al 2018, el projecte “Joves i mitjans de comunicació” ha consistit en la negociació de les bases 
per l’elaboració d’un informe sobre el tractament del jovent als mitjans de comunicació 
catalans. En col·laboració amb el Grup de Periodistes Ramón Barnils (GPRB) i el Consell 
Nacional de la Joventut de Catalunya (CNJC), s'ha arribat a un consens per decidir els factors 
que es tindran en compte a l’hora de fer l'estudi: nombre i tipologia de mitjans, període de 
recollida de notícies i publicacions, paraules clau i marc conceptual.  
 
Tot i així, la limitació econòmica ens impedeix fer l'estudi desitjat, donada la quantia 
demanada pel GPRB, motiu pel que aquest primer estudi tindrà un caràcter exploratori que 
ens serveixi futurament per fer incidència mediàtica i demanar a altres institucions les 
recursos per dur a terme un estudi exhaustiu. L' informe exploratori, doncs, té la voluntat de 
fer un primer contrast entre la percepció prèvia i com es retrata efectivament a les persones 
joves als espais informatius dels mitjans de comunicació. És un punt de partida que servirà 
tant per fer incidència mediàtica com programar accions de sensibilització dirigides a 
periodistes. Paral·lelament, l’informe ha de ser una primera passa per encarar possibles línies 
d’estudi futures i centrades en temàtiques més concretes on es detectin problemàtiques 
d’especial rellevància. 

Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2019 

Al 2019, el projecte “Joves i mitjans de comunicació” ha consistit en l'execució de la recerca i 
l’elaboració de l'informe de resultats per part del Grup de Periodistes Ramón Barnils (GPRB) i 
en col·laboració amb el Consell Nacional de la Joventut de Catalunya (CNJC). 
 
Tot i que la limitació econòmica ens ha impedit fer l'estudi desitjat, aquest estudi de caràcter 
exploratori ha donat els resultats esperats i esperem que ens serveixi futurament per fer 
incidència mediàtica i demanar a altres institucions les recursos per dur a terme un estudi 
exhaustiu. L' informe exploratori, doncs, ha detectat que el 44% de les notícies sobre persones 
joves als mitjans analitzats -La Vanguardia, El Periódico, Diari Ara i Nació Digital - tenen un to 
marcadament negatiu sobre la joventut i en més de la meitat dels casos es relaciona la 
joventut amb violència o actituds destructives o bé entre joves o bé cap al seu entorn. 
 
Des del CJB creiem que aquest retrat és injust i perjudicial pel col·lectiu de joves, i així ho 
ratifiquen el CNJC i el Grup Barnils, motiu pel que al proper bienni es procedirà a fer servir 
l'informa com a eina de pressió sobre l'administració, mitjans i altres actors relacionats de 
cara a millorar la percepció de la joventut en l'opinió pública. 

Indicadors 

3 reunions de coordinació 
amb el CNJC 

2018 S'ha assolit. 
2019 S'ha assolit. 

3 reunions de coordinació 
amb el Grup Barnils 

2018 S'ha assolit. 
2019 S'ha assolit. 

3 reunions de coordinació 
amb el grup de periodistes 
que elaborin l'informe 

2018 No s'ha assolit encara, ja que durant aquest curs s'ha 
procedit a consensuar les bases prèvies a l'estudi. 

2019 S'ha assolit. 



33 
 

Informe elaborat i maquetat 
2018 No s'ha assolit, ja que es planteja per 2019. 
2019 L'informe s'ha elaborat entre el juliol i el novembre de 

2019, i es procedeix a la seva maquetació al desembre. 

Presentació pública de 
l'informe 

2018 No s'ha assolit, ja que es planteja per 2019. 
2019 No s'ha assolit, ja que es planteja per la primavera del 

2020. 

Difusió de l'informe en 
versió digital i en paper 

2018 No s'ha assolit, ja que es planteja per 2019. 
2019 L'informe s'ha fet arribar internament a altres 

institucions i actors relacionats, i es publicarà en obert 
a la primavera del 2020. 

Materials obtinguts 
2018 Previst per 2019 
2019 Informe i matriu d’anàlisi. 

Nombre i perfil d'entitats / 
persones beneficiàries 

2018 Mitjans de comunicació, opinió pública, entitats 
juvenils, professionals de la joventut. 

2019 Mitjans de comunicació, opinió pública, entitats 
juvenils, professionals de la joventut. 

Dates de realització 

2018 Previst per 2019 
2019 La recerca s'ha realitzat des del juliol fins al novembre 

i l'informe definitiu s'ha tancat al desembre. A inicis de 
2020 es procedirà a la maquetació i presentació 
pública del mateix. 
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1.C. Espais d’interlocució i participació interna i externa 

Espais d'interlocució interna Nombre de trobades 

Espai d’Estudiantils 4 

GT d’Univers Alternatiu 12 

GT Polítiques 5 

GT Lali Jove 4 

Espais d'interlocució externa Nombre de trobades 

CAMU 2 

CEMB 10 

Espais de seguiment del PAJ 7 

ICUB 2 

Reunions de Districte 9 

Reunions d’entitats 9 
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Introducció 

El programa de Participació del Projecte del CJB 2016 i 2017 s'ha reformulat en aquest nou 

programa de Participació i Acció Comunitària del actual Projecte 2018 i 2019. Aquest canvi es 

deu a la voluntat de fer un especial èmfasi en la visió comunitària de les diferents línies que 

s'estableixen.  

 

La majoria d'aquestes línies parteixen d'una lògica territorial, ja que s'estructuren a partir a les 

necessitats d'entitats i plataformes juvenils que desenvolupen la seva activitat amb un enfoc local. 

Aquest seguit de línies es vertebren des d'una lògica que respon a un procés d'acompanyament. 

El primer dels passos és el mapeig de les iniciatives territorials que s'esdevenen a la ciutat per 

tal de disposar d'una mirada global que permeti crear xarxa i sinergies entre iniciatives. Aquestes 

iniciatives deixen de ser-ho en algun moment, tal i com passa amb les més de 20 entitats i 

plataformes territorials amb les que es relaciona el CJB any rere any i, per tant, s'inicia el segon 

pas: el seguiment dels processos de les entitats i plataformes territorials juvenils. A partir 

d'aquests seguiments, i partint des d'una mirada comunitària, es poden aglutinar demandes i 

necessitats concretes que trobar solució des d'una perspectiva comunitària. Algunes de les línies 

que apareixen en aquest programa justament responen a algunes d'aquestes demandes, com 

és el cas de la línia "2.6. Suport en la Gestió Cívica/Ciutadana" o bé de la línia "2.8. 

Acompanyament a una entitat - Projecte Pilot de Masoveria Urbana". En conclusió, amb aquest 

programa el CJB fa una aposta clara per fomentar la perspectiva comunitària entre les diferents 

entitats membres del Consell, i tot i que ho fa amb un especial èmfasi en aquelles entitats amb 

focus local, també es treballarà per la promoció d'aquesta mirada amb totes les entitats que el 

conformen. 

 

2.A. Objectius 

Donar suport a les plataformes territorials existents i promoure la participació territorial 
com a eina de transformació de proximitat. 

2018 I 2019 

En aquest bienni s'han desenvolupat 3 línies dirigides a conèixer l'estat de les diferents 

entitats i col·lectius que desenvolupen la seva activitat a un nivell comunitari. Amb tot això, 

s'ha aconseguit contactar a 107 entitats i col·lectius i organitzar diferents trobades 

territorialitzades en els seus districtes per tal de traçar xarxa. Un exemple és el cas de Ciutat 

Vella, en que per primera vegada s'han posat en contacte els diferents col·lectius juvenils que 

hi actuen per començar a desenvolupar projectes conjunts. D'altra banda, també s'ha 

concretat en l'acompanyament del projecte de masoveria urbana d'una de les entitats que, 

seguirà el seu desenvolupament al llarg de 2020-2021 per analitzar la viabilitat d’aquest.  
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Explorar i acompanyar noves iniciatives juvenils i territorials. 

2018 I 2019 

El CJB, conjuntament amb el CRAJ, ha descobert més de 150 noves entitats i col·lectius a la 

ciutat de Barcelona. Això ha permès iniciar un acompanyament profund de 7 d'elles que s'ha 

acabat concretant en la participació d'aquestes en diferents trobades territorials per districtes 

que ha organitzat el CJB, tot fomentant la creació d'una xarxa d'entitats juvenils. D'altra 

banda, el CJB també ha facilitat la interlocució de totes elles amb les seves regidories de 

districte pertinents, ha promogut la participació d'aquestes en el propi CJB i ha donat a 

conèixer el CRAJ per tal que puguin disposar d'un acompanyament més acurat. 

Fomentar la participació de les entitats juvenils en projectes de ciutat que busquin 
connectar realitats i generar sinèrgies. 

2018 

El CJB ha seguit fomentant la participació en projectes de ciutat, involucrant a les entitats en 

multitud d’actes de caire municipal, com són Barcelona Ciutat Diversa, l’Associa’t a la Festa, 

la Lali Jove, El Dia de la Diversitat, i altres. Aquests espais, conjuntament amb els interns del 

CJB, com les Trobades d’entitats i els propis GTs, generen sinèrgies que sovint desemboquen 

en nous projectes amb una mirada municipal. 

Incorporar la perspectiva comunitària als projectes i entitats juvenils i iniciar un procés per 
assumir pràctiques de l'acció comunitària en el treball amb joves i territoris. 

2018 

Aquest objectiu s'ha assolit parcialment amb el desenvolupament de dues línies. Per una 

banda, s’ha desenvolupat la primera fase del projecte de masoveria urbana, que encara està 

en desenvolupament i per tant no tenim un veredicte final al respecte, però ha permès 

realitzar els aprenentatges necessaris per seguir desenvolupant-lo a 2020 amb més garanties 

d'èxit i més visió comunitària. D’altre banda, s’ha incorporat els indicadors de valoració 

d’Acció Comunitària en el si dels Premis Barna Jove, dotant d’una importància cabdal l’acció 

comunitària prevista per les entitats candidates.  
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2.B. Avaluació de les accions 

2.1. Descoberta i seguiment de les iniciatives territorials de la ciutat 

Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2018 

Durant aquest 2018 el CJB ha detectat 5 iniciatives territorials de nova creació durant aquest 

2018. D'altra banda, també ha descobert 4 iniciatives més que desconeixia, però que havien 

estat creades abans del 2018. El CJB s'ha intentat posar en contacte amb totes elles i amb 7 

d'elles - 3 de les quals eren de nova creació-  s'ha aconseguit establir un contacte fluid, 

realitzar una reunió i totes aquestes han acompanyat al CJB a les reunions amb la seva 

regidoria de districte pertinent. D'aquestes 7 entitats, 2 han estat representades a través del 

dinamitzador del Projecte Baobab. 

Tot això ha permès conèixer de més a prop quines són les necessitats d'aquestes iniciatives i 

apropar-se aquelles que per una raó o altre encara no coneixien el CJB.  

Tot i que a la implementació s'havia comentat que aquesta descoberta es faria a través del 

CRAJ Mòbil i dels Plans de Desenvolupament Comunitari, el que ha estat més efectiu ha estat 

contactar a aquelles entitats territorials amb qui ja hi havia un contacte i que fossin aquestes 

les que introduïssin el CJB a la resta. Igualment, però, s'ha mantingut una coordinació força 

efectiva entre el CRAJ Mòbil, l'equip del Projecte Baobab i el CJB, que també ha permès 

accedir a aquestes entitats o col·lectius. 

Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2019 

A 2019, es destinen esforços sobretot en consolidar la relació amb les associacions juvenils 

descobertes el 2018, prioritzant així, poder fer una atenció de més qualitat i aprenent quins 

mecanismes faciliten la consolidació abans que tornar a fer una recerca més quantitativa però 

amb menys impacte al llarg termini. Aquest fet permet al CJB respondre amb major qualitat i 

recursos a les entitats territorialitzades.  

 

Paral·lelament, es continua la coordinació amb el CRAJ compartint una base de dades de les 

entitats de cada districte per tal de centralitzar la informació i detectar noves actualitzacions. 

A 2018 i 2019, s’han incorporat al cens d’entitats del CJB i CRAJ un total de 151 noves entitats 

i col·lectius.  

Indicadors 

Nombre d'iniciatives 

territorials detectades. 

2018 S’han detectat 82 noves iniciatives, de les quals se’n ha 

fet seguiment de 7 

2019 S’han detectat 91 noves iniciatives, de les quals se’n ha 

fet seguiment de 7 

Nombre 

d'acompanyaments 

realitzats a iniciatives 

territorials 

2018 Des del CJB s'ha acompanyat a 7 entitats i col·lectius, 3 

de nova creació, a presentar-se a les seves regidories 

de districte i a donar a conèixer les seves necessitats i 

demandes. De totes maneres, aquelles entitats o 

col·lectius que han requerit un acompanyament més 

concret en la seva constitució l'han rebut del CRAJ 

Mòbil i del Projecte Baobab, els quals han iniciat una 

coordinació gràcies a que el CJB ha facilitat el pont. 
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2019 L'acompanyament s'ha centrat en la coordinació entre 

els diferents serveis i programes existents i dissenyar 

quin és el més adequat per oferir acompanyament en 

cada fase. El CJB el centra en recollir les necessitats 

sortint de les reunions amb regidoria i vehicular les 

associacions amb el servei que pugui fer un millor 

seguiment. 

Nombre d'iniciatives 

territorials que s'han reunit 

amb el CJB 

2018 S'han reunit un total de 7 entitats i col·lectius per 

primera vegada amb el CJB, de les que 3 eren de nova 

creació. 

2019 Tal i com s'ha exposat anteriorment, l'any 2019 no 

s'han dut a terme reunions d'iniciatives territorials. 

Nombre d'iniciatives 

territorials que han 

participat d'una reunió amb 

la regidoria del seu districte 

2018 Han participat de les reunions amb regidories un total 

de 7 entitats i col·lectius que no havien tingut contacte 

previ amb el CJB, de les que 3 eren de nova creació. 

2019 No s'ha pogut efectuar perquè a finals del 2019 no 

s'han celebrat reunions amb regidoria tal i com s'ha 

explicat a la línia 1.6. Seguiment de les polítiques 

juvenils de districte i acompanyament de les entitats i 

plataformes en la interlocució amb les regidories de 

districte respectives, del Programa de Foment de 

l'Associacionisme. 

Materials obtinguts 

2018 - Actes de les reunions amb les entitats i col·lectiu 

- Actes de les reunions amb regidories 

- Recull de les informacions sobre les entitats i 

col·lectius 

2019 - Correus de coordinació entre serveis i programes per 

oferir un bon acompanyament 

-Llista actualitzada i compartida amb CRAJ d'entitats de 

cada districte 

- Actes de les reunions amb les entitats i col·lectiu 

- Actes de les reunions amb regidories 

- Recull de les informacions sobre les entitats i 

col·lectius 

Nombre i perfil d'entitats / 

persones beneficiàries 

2018 Les principals entitats i col·lectius que s'han beneficiat 

han estat les 7 que han conegut el CJB i han començat 

un contacte fluid, fet que ha permès que participessin 

de les reunions amb la regidoria del seu districte, 

donar-se a conèixer i manifestar les seves necessitats i 

demandes. 

De les entitats o col·lectius de nova creació, només hi 

ha dues conformades per persones que no provenen 

del món associatiu, per tant, la resta no requereix 

d'acompanyament específic. De totes maneres, 

aquestes 2 que sí el requereixen estan reben el suport 

constant del CRAJ Mòbil i del Projecte Baobab, que 

estan en coordinació amb el CJB. 
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2019 Les principals entitats i col·lectius que s'han beneficiat 

han estat les 7 que es van conèixer el 2018 i que s'ha 

treballat per afiançar la relació atenent les diferents 

necessitats tal i com s'ha exposat al 2018. 

 

Dates de realització 

2018 Aquesta línia s'ha desenvolupat durant tot l'any, 

especialment la coordinació amb el Projecte Baobab i 

el CRAJ Mòbil. De totes maneres, s'ha fet especial 

èmfasi en el contacte amb les entitats durant el darrer 

trimestre del 2018, ja que s'ha fet coincidir amb les 

reunions amb les regidories de cada districte. 

2019 El treball s'ha focalitzat en l'acompanyament sortint de 

les reunions amb regidoria, així que sobretot va ser a 

inicis i mitjans de 2019.  

S'ha seguit treballant transversalment amb el CRAJ 

Mòbil i la coordinació amb el Programa Baobab 
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2.2. Seguiment de l'estat de les entitats i plataformes territorials i 

acompanyament en els seus processos 

Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2018 

Durant aquest 2018 des del CJB s'ha realitzat un seguiment específic de 4 entitats territorials 

per acompanyar-les en els diferents processos en els que es trobaven. En 3 dels casos es 

tractava de processos en que la administració hi estava vinculada i, per tant, en tots els casos 

el CJB s'ha ofert com a interlocutor. Només en un d'ells el CJB ha intervingut com a tal, però 

s'ha mantingut alerta en els altres 2 casos, i en comunicació constant amb les entitats, per tal 

de ser-hi present en cas que fos necessari intervenir com a interlocutor. 

L'altre cas ha estat pròpiament d'acompanyament, ja que es tractava de l'Associació de Joves 

del Besòs, amb el que s'estava traçant el projecte 2.8. Acompanyament a una entitat - 

Projecte pilot de masoveria urbana. 

D'altra banda, també cal mencionar dues accions que s'han traçat amb la Federació de Casals 

de Joves de Catalunya. Una d'elles ha estat un assessorament a la Secretaria General en 

relació a la gestió econòmica i organització laboral. L'altra ha estat l'establiment d'una 

comunicació entre els equips polítics de les entitats per plantejar l'encaix de la Federació de 

Casals de Joves en el marc del CJB, tot responent a una demanda de la Federació. 

Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2019 

El 2019 s'ha fet un seguiment més acurat a 2 plataformes territorials per acompanyar-les en 

el procés que es trobaven. En un cas ha estat per vetllar per la participació del Casal de Joves 

del Queix en els espais de decisió de la gestió de l'espai Jove que es planifica a la Model. L'altre 

seguiment ha estat amb La Tecla de Sarrià-Sant Gervasi per tirar endavant el projecte 2.8. 

Acompanyament a una entitat - Projecte pilot de masoveria urbana. 

 

Indicadors 

Haver actualitzat les 

informacions de les entitats 

que formen part de la BBDD. 

2018 S'ha assolit, s'han actualitzat les informacions sobre els 

estats de les entitats. 

2019 S'han actualitzat les informacions sobre els estats de 

les entitats. 

Haver realitzat més de 15 

reunions entre el CJB i 

entitats i plataformes 

territorials juvenils. 

2018 S'ha assolit, el CJB s'ha reunit amb 21 entitats i 

col·lectius durant el 2018, tot aprofitant les reunions 

de preparació amb les regidories de cada districte. Cal 

tenir present, però, que hi ha 4 reunions de regidoria 

que se celebraran a principis de 2019, per tant, això 

brindarà l’oportunitat de reunir-se amb moltes més 

entitats. 

2019 No s'ha assolit. A principis del 2019 el CJB s'ha reunit 

amb les associacions juvenils de 3 districtes pendents 

de finals del 2018; Horta-Guinardó, Sants-Montjuïc i 

Eixample, sumant un total de 2 entitats o col·lectius i 2 

plataformes territorials. 
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A finals de 2019 el CJB s'ha reunit  amb les associacions 

juvenils de Sarrià-Sant Gervasi que han estat; 6 entitats 

o col·lectius i 1 plataforma territorial. 

Aquest fet ha estat degut a l'entrada del nou consistori, 

que no ha permès tancar reunions amb les regidories. 

 

Un mínim de 15 entitats i 

plataformes territorials 

juvenils han acompanyat al 

CJB a la reunió amb la 

regidoria del seu districte. 

2018 21 entitats han acompanyat al CJB a les 6 reunions de 

regidoria celebrades al 2018. Hi ha 4 reunions més 

planificades per inicis del 2019. 

2019 A inicis del 2019 s'han celebrat  3 de les 4 reunions amb 

regidories. En aquestes 3 reunions d'inicis d'any ens 

van acompanyar un total de 4 entitats. Cal destacar, 

però, que dues d'aquestes 4 entitats són plataformes i 

que, per tant, representen a moltes més 

organitzacions.  

Del setembre a desembre de 2019 no s'han realitzat 

cap de les reunions amb regidoria convocades, degut 

al canvi de consistori, i a motius interns del propi 

consell.  

Haver realitzat un mínim de 

dos acompanyaments a 

entitats i plataformes 

territorials juvenils. 

2018 S'ha assolit. S'han realitzat 5 acompanyaments. 

2019 S'ha assolit. S'han realitzat 2 acompanyaments; a la 

Tecla i al Casal Jove del Queix 

 

Haver realitzat un mínim de 

2 Grups de Treball de 

Territori. 

2018 No s'ha realitzat cap grup de treball de territori perquè 

s'ha prioritzat fer un seguiment més personalitzat per 

a cada districte.  

2019 No s'ha realitzat cap grup de treball de territori perquè 

s'ha prioritzat fer un seguiment més personalitzat per 

a cada districte.  

Materials obtinguts 

2018 - Actes de les reunions 

- Actes de les trobades 

- Informacions actualitzades de les entitats i col·lectius 

2019 - Actes de les reunions 

- Informacions actualitzades de les entitats i col·lectius 

a la BBDD 

Nombre i perfil d'entitats / 

persones beneficiàries 

2018 Les entitats que s'han beneficiat directament han estat 

les dues a les que s'ha ofert seguiment, a més de les 5 

noves entitats que formen part del CJB i les més de 150 

entitats censades per el CRAJ entre 2018 i 2019 

2019 Les entitats que s'han beneficiat directament han estat 

les dues a les que s'ha ofert seguiment, a més de les 5 

noves entitats que formen part del CJB i les més de 150 

entitats censades per el CRAJ entre 2018 i 2019 

Dates de realització 

2018 Aquesta línia s'ha anat desenvolupant durant tot l'any 

2018. 

2019 Aquesta línia s'ha anat desenvolupant durant tot l'any 

2019. 
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2.3. Creació de la guia "Com organitzar un esdeveniment en la via pública" 

Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2018 

Durant aquest 2018 s'ha decidit que el lideratge d'aquesta línia fos compartit entre el CJB i el 

CRAJ, ja que, tot i que aquesta línia va ser impulsada pel CJB responent a una demanda del 

grup de treball de territori, una proposta com aquesta responia més a la naturalesa de les 

tasques del CRAJ. Així doncs, durant aquest 2018 s'ha recuperat tota la feina treballada 

anteriorment i ha estat el CRAJ, en col·laboració amb el CJB, qui ha acabat configurant tots els 

continguts de la guia. Actualment aquests continguts ja estan acabats i es troben en fase de 

revisió entre el CRAJ i el CJB. Durant aquest 2018 també s'ha replantejat el format que havia 

de tenir la publicació, ja que els continguts son massa extensos per una guia i s'ha de buscar 

una alternativa. Aquesta decisió, però, s'ha decidit emplaçar-la al 2019, un cop s'hagin revisat 

tots els continguts, ja que és possible que es faci més d'una publicació en format guia o bé 

que es faci en format llibret, o bé una part impresa i una part on-line. 

Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2019 

Durant el 2019, continuant amb la dinàmica del 2018, el CJB treballa conjuntament amb el 

CRAJ per elaborar la guia final. Coordinant-se també amb el Consell d'Associacions de 

Barcelona i aprofitant recursos propis del CAB, es comparteixen materials per analitzar el 

millor format de la guia. De cara el 2020 el CJB, de forma coordinada amb el CRAJ, es 

publicaran diferents articles sobre com organitzar un esdeveniment en la via pública. 

 

La idea a llarg termini serà que aquesta Guia sigui un recurs que formi part d'un Pla més global 

i integral de recursos que necessitin les associacions juvenils per organitzar grans 

esdeveniments a l'espai públic. 

 

Indicadors 

Haver realitzat un mínim de 

2 Grups de Treball de 

Territori on s'hagi treballat 

els continguts de la guia. 

2018 No s'ha realitzat cap grup de treball perquè finalment 

ho ha emprès el CRAJ. El que sí que s'han celebrat han 

estat 4 reunions de coordinació entre el CRAJ i el CJB. 

2019 S'ha treballat de manera constant en coordinació amb 

el CRAJ 

Haver elaborat la guia 

2018 S'han elaborat tots els continguts de la guia i la 

publicació es realitzarà al 2019. 

2019 S'han revisat els continguts i s'ha treballat per recollir-

la de forma que sigui fàcil d'entendre per les 

associacions juvenils. S'han aprofitat recursos del CAB 

per decidir com publicitar la guia més endavant. 

Nombre de còpies de la guia 

impreses 

2018 Donat que el format s'està replantejant, aquest 

indicador es tancarà al 2019. 

2019 La revisió i reformulació de la Guia porta a aplaçar el 

termini d'impressió de la guia. 

Nombre de guies 

distibuides 

2018 Donat que el format s'està replantejant, aquest 

indicador es tancarà al 2019. 
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2019 La revisió i reformulació de la Guia porta a aplaçar el 

termini de distribució de la guia. 

Materials obtinguts 

2018 - Continguts de la guia 

- Actes de les reunions entre el JB i el CRAJ 

2019 - Contingut revisat de la Guia 

-Correus de coordinació amb CRAJ 

-Recursos del CAB 

Nombre i perfil d'entitats / 

persones beneficiàries 

2018 Encara no se’n ha beneficiat cap entitat perquè no s'ha 

publicat ni distribuït. 

2019 Encara no se’n ha beneficiat cap entitat perquè no s'ha 

publicat ni distribuït. Les entitats beneficiàries han 

estat el CJB, el CRAJ i el CAB per compartir-se recursos 

i, sobretot pel CJB i CRAJ, per centralitzar informació i 

millorar la coordinació. 

Dates de realització 

2018 Aquesta línia s'ha estat treballant el 2018 i s'ha fet el 

contingut de la guia. 

2019 El 2019 s'ha revisat el contingut i s'han compartit 

recursos existents del CAB, per posteriorment estudiar 

la millor forma de publicar un material adequat per a 

les entitats juvenils 
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2.4. Associa't a la Festa 

Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2018 

L’Associa’t a la Festa s’emmarca dins de les Festes de la Mercè, on hi participen més de 200 

entitats de la ciutat per tal d’oferir un espai amb diverses activitats gratuïtes per a tots els 

públics. El CJB, com cada any, ha participat de l’espai, seguint amb el nou format plantejat al 

2016, en el que les entitats han de plantejar activitats concretes. Per a mantenir 

l’heterogeneïtat d’entitats, s’ha optat per a presentar 4 activitats de caire divers dels grups 

de treball del CJB, que han estat: 

 -Sàhara Dempeus  

-JUP Barcelona 

-Espai d’Univers Alternatiu 

-Espai d’Associacionisme Educatiu:  

Malgrat la ubicació d’algun GT no era l’adequada, i hi ha forces coses a millorar que s’han 

proposat en l’avaluació pertinent, s’ha valorat positivament per la majoria de les entitats 

participants.  

 

Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2018 

A 2019, han participat realitzant activitats en el marc de l'Associa't un total de 8 entitats i/o 

grups de treball del CJB: 

 -AECS 

-JUP 

 -SCI  

-JMM  

-Espai d'Educatives 

-Espai LGTBI+  

-Projecte Bòsnia  

-Sàhara Dempeus  

Les entitats han entès la participació com a quelcom positiu, per la visibilització que han 

tingut en un espai com Plaça Catalunya, en el marc de les Festes de la Mercè. La pluja va 

dificultar la realització d'alguna de les activitats, en especial la Haima de Sàhara Dempeus, 

que ocupava un espai central, i el dissabte no va poder utilitzar-se. Tret d'aquest fet 

incontrolable, la resta va anar segons el previst, i amb una bona valoració general per part 

de les entitats. 
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Indicadors 

Un mínim de 3 grups de 

treball participant a 

l'Associa't a la Festa 

2018 S'ha assolit 

2019 S'ha assolit 

Crear un document 

d'aportacions i millores de 

l'Associa't a la Festa amb les 

entitats juvenils. 

2018 S'ha realitzat 

2019 S'ha realitzat 

Nombre i perfil d'entitats / 

persones beneficiàries 

2018 Totes les persones assistents a l'Espai de l'Associa't a la 

Festa, de Plaça Catalunya 

2019 Totes les persones assistents a l'Espai de l'Associa't a la 

Festa, de Plaça Catalunya 

Dates de realització 
2018 22 al 24 de setembre 

2019 21 i 22 de setembre 
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2.5. Premis BarnaJove 

Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2018 

Enguany, el CJB ha tornat a organitzar els Premis BarnaJove, amb l’objectiu de promocionar 

l’associacionisme premiant projectes rellevants desenvolupats per entitats juvenils.  

 

A 2018 s’han repartit 3 premis en projectes de temàtiques diverses, triats conjuntament entre 

el jurat. S’hi han presentat 25 entitats i/o col·lectius, però se n’han avaluat 17, ja que s’ha 

filtrat aquells que no complien totes les bases. Aquest any, com a jurat, s’ha comptat amb 

l’Elena Longares, Activista de LesBicat i de la Campanya Feminista pel dret a la Reproducció 

Assistida, en Manel Punsoda, Director de Democràcia Activa i Descentralització de la Regidoria 

de Participació i Territori de l’Ajuntament de Barcelona, i el Secretariat del CJB. 

 

L’entrega dels Premis BarnaJove 2018 va tenir lloc el divendres 14 de desembre a l’Espai Jove 

la Fontana, i es va celebrar conjuntament amb la Trobada d’Entitats. La gala d’entrega de 

premis va ser tot un èxit, arribant pràcticament a les 200 persones. Les entitats premiades 

han estat: 1r premi: De la formació a l’autogestió, de l’Associació de Casals i Grups de Joves 

de Catalunya – 1.500 euros 2n premi: Sàhara Dempeus, de l’Associació Juvenil Sàhara 

Dempeus – 1.000 euros 3er premi: Juguem amb perspectiva de gènere, de Juguem Totes – 

500 euros. Les entitats premiades presentaran l’execució del projecte durant la gala dels PBJ 

2019. 

Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2019 

A 2019 els Premis BarnaJove han seguit la trajectòria de l’any anterior. S'ha mantingut el 

criteri d'Acció Comunitària per a l’avaluació dels projectes juntament amb els d'Originalitat, 

Adequació, Avaluabilitat, Autonomia financera, Continuïtat, Perfil associatiu de l'entitat i 

Rellevància (dotant-se aquests de contingut més objectiu).  

 

El jurat ha estat format per la Marta Rosique (persona amb trajectòria associativa), en Pau 

Gonzàlez (Assessor de la Regidoria de Drets de Ciutadania i Participació de l’Ajuntament de 

Barcelona) i part del secretariat del CJB, que han evaluat els 18 projectes presentats segons 

les bases. Els projectes guanyadors de 2019 han estat: 

 

1- Creació de l'Agrupament Escolta L'Avenc, #elnoucaudelPoblenou - Agrupament Escolta 

L'Avenc 

2- Jocs per a tothom? - Associació Lúdico Cultural Stronghold; Joventut d'Unitat Progressista 

de la ONCE; Sants Niggurath 

3- El jovent al centre del debat - Revista La Trivial 

Indicadors 

Qualitat dels projectes 

presentats (valoracions dels 

jurat) 

2018 S'ha avaluat qualitativament els projectes presentats. 

2019 S'ha avaluat qualitativament els projectes presentats. 

El nombre d'iniciatives que 

s'hi presenten 

2018 S'hi han presentat 25 projectes. S'entèn l'indicador 

com a assolit. 
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 2019 S'hi han presentat 18 projectes. S'entèn l'indicador 

com a assolit. 

El total d'entitats que es 

presenten  i que no han 

tingut cap relació prèvia 

amb el CJB 

2018 8 de les 23 entitats participants no havien tingut cap 

relació prèvia amb el CJB 

2019 Els 18 projectes han estat presentats per 17 entitats, 

de les quals: 8 no tenien relació amb el CJB, 4 en tenien 

una relació indirecta (agrupaments o esplais d'una 

federació educativa del CJB, o entitats col·laboradores) 

i 5 eren entitats membres del CJB. 

Quantitat de projectes que 

tenen la perspectiva d'acció 

comunitària incorporada 

2018 Dels 17 projectes avaluats, 14 tenien incorporada, en 

major o menor mesura, algun tipus de perspectiva 

comunitària. A 2018 s’ha incorporat en les bases el 

requeriment dels projectes de partir d’una 

incorporada mirada comunitària. 

2019 15 dels 18 projectes han incorporat l'acció comunitària 

com a perspectiva en els seu projecte. 

Materials obtinguts 

2018 Memòria dels 17 projectes. 

Acord de junta dels 17 projectes. 

Bases dels premis BarnaJove 2019. 

Power Point de l'acte d'entrega de premis. 

Elements de difusió (cartelleria). 

Valoracions del Jurat. 

Imatges de l'acte d'entrega de premis. 

2019 Memòria dels 18 projectes. 

Acord de junta dels 18 projectes. 

Bases dels premis BarnaJove 2019. 

Power Point de l'acte d'entrega de premis. 

Elements de difusió (cartelleria). 

Valoracions del Jurat. 

Imatges de l'acte d'entrega de premis. 

Nombre i perfil d'entitats / 

persones beneficiàries 

2018 Als premis s'hi han presentat 25 projectes de 23 

entitats diferents, i l'han guanyat les 3 entitats citades 

en la descripció de l'acció de 2018. Val a dir que un dels 

premis guanyadors el presentaven 3 entitats 

conjuntament. A l'acte d'entrega de premis hi van 

assistir al voltant de 80 persones. 

2019 Als premis s'hi han presentat i passat el primer filtre de 

bases 18 projectes de 17 entitats diferents, i l'han 

guanyat 3 entitats. Val a dir que un dels premis 

guanyadors el presentaven 3 entitats conjuntament. A 

l'acte d'entrega de premis hi van assistir al voltant de 

80 persones. 

Dates de realització 
2018 14 de desembre de 2018 

2019 13 de desembre de 2019 
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2.6. Suport en la Gestió Cívica/Ciutadana 

Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2018 

La primera acció de creació d'una taula de treball d'entitats juvenils que treballin la gestió 

ciutadana, no s'ha fet com a tal ja que s’ha acabat valorant que no té molt sentit en si mateixa. 

És per això que s’ha apostat seguir treballant a nivell de Barcelona amb la Plataforma de 

Gestió Ciutadana intentat incorporar les diverses entitats juvenils.  

 

D’altra banda si que hem enfortit les relacions arran de treballar amb el "Pla d'equipaments i 

serveis juvenils 2018-2028" en què hem aportat la visió de la joventut associada i hem 

treballat conjuntament amb Casals de Joves i altres representats d'equipaments juvenils. 

 

A nivell d'acompanyaments a entitats, se'n han realitzat de diferents tipus també amb la figura 

de CRAJ Mòbil però que en general han anat al voltant de: assessoraments laborals, 

assessoraments de convenis amb l'Ajuntament, participació, gestió de conflictes, 

comunicació.  

 

Les entitats o col·lectius de joves amb qui hem estat al 2018: Consell de Joventut d'Horta-

Guinardó, Casals de Joves, Casal de Joves Autogestionat de Ciutat Vella, Joves del Besós. 

Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2019 

Aquest any s’ha dedicat a enfortir la Plataforma de Gestió Ciutadana (PGC) de Barcelona. Hem 

participat activament a la plataforma i hem engegat un nou projecte de Fons de Contingències 

compartit entre les entitats i l’Ajuntament de Barcelona, el qual ens hem incorporat al grup 

motor. Creiem que donar resposta des d’una plataforma més gran i consolidada pot reportar 

més suport i recursos a les associacions juvenils. 

 

Com a principal acció aquest 2019 ha estat el Fons de contingències, que consisteix per ara 

en crear un espai d’intercooperació per definir i valorar la possible creació d’un fons de 

contingències que doni resposta a les entitats que gestionen equipaments públics sota el 

model gestió cívica en relació a les possibles despeses sobrevingudes. 

 

Indicadors 

Un mínim de 6 entitats i 

plataformes contactades 

2018 S’ha contactat amb 4 entitats 

2019 S’ha contactat amb 0 entitats 

Realitzar la primera taula de 

coordinació 

2018 No s’ha realitzat 

2019 No s’ha realitzat 

Elaborar el recull de 

necessitats pròpies i 

compartides 

2018 No s’ha realitzat 

2019 No s’ha realitzat 

Realitzar una formació en 

perspectiva comunitària 

2018 No s’ha realitzat 

2019 No s’ha realitzat 

Materials obtinguts 
2018 - 

2019 - 
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Nombre i perfil d'entitats / 

persones beneficiàries 

2018 4 entitats – 50 persones 

2019 0 entitats – 0 persones 

Dates de realització 

2018 Durant tot l’any 

2019 PGC: 10 de gener, 7 de març, 27 de març, 4 d’abril, 2 

de maig 

Fons de Contingències: 15 de maig, 8 d’octubre 
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2.7. Incorporació de la perspectiva comunitària a les entitats juvenils 

Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2018 

Aquesta línia s'ha posposat al 2019 per tal de traçar-la en concordança amb el procés 

d'enfortiment que s'està impulsant des del Departament d'Acció Comunitària de l'Ajuntament 

de Barcelona.  

D'aquesta manera, el CJB participarà del balanç comunitari així com es presentarà per formar 

part del "Programa d'enfortiment d'entitats de gestió ciutada i comunitària 2018-2019". Una 

vegada s'hagi realitzat això, el desenvoluparà l'eina d'auto-diagnòsi per a les entitats juvenils, 

ja que d'aquesta manera es podrà realitzar des de la mateixa manera que s'està impulsant a 

la ciutat. 

Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2019 

Durant el curs 2019 s'ha dissenyat una enquesta per impulsar una auto-diagnosi sobre la 

perspectiva comunitària en les entitats juvenils. La idea inicial era fer una prova pilot amb el 

Casal de Joves Autogestionat de Ciutat Vella- perquè s'havia generat un vincle fort amb CJB- i 

amb La Tecla -perquè s'ha estat treballant amb ella amb el programa 2.8. Acompanyament a 

una entitat - Projecte Pilot de Masoveria Urbana. Paral·lelament, es va detectar que la XES 

havia dissenyat un Balanç Comunitari, de manera que es va investigar si es podia col·laborar 

d'alguna forma conjuntament per dissenyar un Balanç Comunitari especialitzat en entitats 

juvenils, ja que la XES té més eines per elaborar una auto-diagnosi d'aquesta perspectiva. 

Finalment, com no va poder ser, no es va veure viable continuar amb la idea de la prova pilot. 

És per això que es comença a idear una altra forma d'incorporar l'acció comunitària a les 

entitats juvenils per presentar al Departament d'Acció Comunitària, ja que des del CJB 

s'aposta molt fort per l'arrelament i suport mutu de les entitats juvenils amb altres entitats 

organitzades del territori on està. 

Indicadors 

S'ha creat un document 

d'auto-diagnosi sobre 

perspectiva comunitària per 

a les entitats juvenils.  

 

2018 S'ha aplaçat a 2019. 

2019 S'ha creat i revisat 

S'ha realitzat una formació 

sobre acció comunitària per 

a entitats juvenils 

2018 Al 2019 es valorarà si es vol mantenir aquesta 

proposta. 

2019 No s'ha mantingut la proposta 

Materials obtinguts 

2018 - Correus electrònics 

- Actes de les reunions 

2019 - Actes de les reunions amb l'entitat. 

- Correus electrònics. 

- Document auto-diagnosi 

 

Nombre i perfil d'entitats / 

persones beneficiàries 

2018 Encara no s'ha beneficiat cap entitat. 

2019 Encara no s'ha beneficiat cap entitat. 
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Dates de realització 

2018 A finals del 2018 es va decidir aplaçar la línia per tal 

d'adequar-la al procés que s'inicia al 2019 des del 

Departament d'Acció Ciutadana per potenciar el 

treball des del mateix prisma. 

2019 Al 2019 es dissenya l'eina perquè les entitats puguin fer 

una auto-diagnosi de l'acció comunitària i s'idea fer 

una prova pilot amb dues entitats. A finals de 2019 es 

decideix idear un nou projecte sobre com incorporar la 

perspectiva comunitària després d'intentar si l'auto-

diagnosi es podia treballar conjuntament amb la XES. 

Finalment, es desestima la proposta, i es treballarà en 

base al futur canvi de l’estructura de territori del CJB 
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2.8. Acompanyament a una entitat - Projecte Pilot de Masoveria Urbana 

Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2018 

A principis de 2018 es va establir una previsió del calendari a seguir i una proposta de treball. 

Es va concretar que el projecte comptaria de 3 fases. Aquestes fases, però, havien de ser 

liderades i desenvolupades des del Casal de Joves del Besòs, esdevenint el CRAJ Mòbil, el CJB 

i Celobert, agents d'acompanyament i enfortiment de l'entitat.  

 

La primera fase consistia en que el CRAJ Mòbil acompanyés a l'entitat en el mapeig de locals 

buits. Després calia fer el contacte amb la propietat i realitzar la proposta, on Celobert es 

convertia en assessor i el CJB en aval. La segona fase començava un cop s'aconseguís un 

contracte de masoveria urbana, que consistia en la remodelació del local, realitzada per 

l'associació i assessorada per Celobert. Per últim, la tercera fase. Aquesta se solapava una 

mica amb la segona i era acompanyada pel CJB. Constistia en l'enfortiment de l'entitat a nivell 

intern comunitari, tot oferint alguna formació i interlocucions amb l'administració del 

districte.  

 

Així doncs, un cop traçat el full de ruta, l'entitat va iniciar la primera fase acompanada del 

CRAJ Mòbil. A partir d'aleshores el contacte amb l'associació es va anar debilitant. Tant el 

CRAJ Mòbil com el CJB van mirar de recuperra la coordinació vàries vegades i en algunes 

l'entitat va recuperar el compromís, però tot seguit tornava a debilitar-se. Després d'un any 

mirant d'intents per reprendre el projecte, a finals del 2018 el CJB i el CRAJ van prendre la 

decisió de finalitzar l'acompanyament a l'Associació de Joves del Besòs pel projecte de 

masoveria urbana. 

 

Així doncs, i de cara al 2019, s'ha decidit tornar-lo a iniciar però partint d'una estratègia 

diferent. Que en comptes de ser el CJB o el CRAJ Mòbil qui seleccioni a l'entitat, que siguin les 

enitats qui mostrin l'interès per a participar. Per tot això, s'ha planificat que al 2019 es 

comunicarà l'existència d'aquest projecte a través de les xarxes socials del CJB i les entitats 

que vulguin sumar-s'hi hauran d'inscriure's en un formulari. La selecció de l'entitat es farà en 

base a uns criteris ja establerts que també es faran públics:  

- Serà requisit que sigui una entitat juvenil que acompleixi amb els valors del CJB 

- Es valorarà que se situï en un dels barris prioritaris assenyalats pel Pla de Barris 

- Es valorarà que tingui relació amb altres entitats o col·lectius del territori 

- Es valorarà que tingui una situació precària en relació al local 

Més enllà d'això, se'ls demanarà pel tipus d'activitat que realitzen, les estructures de 

governança internes, etc. Però s'ha decidit que no serà prioritari que sigui una entitat molt o 

ben desenvolupada, ja que el projecte també suposaria una oportunitat de creiexement 

gràcies a l'acompanyament del CJB. 

Aquest nou disseny del llançament del projecte sortirà durant el primer trimestre del 2019 i, 

un cop seleccionada l'entitat, es reemprendran les fases explicades anteriorment. 

Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2019 

A inicis del 2019, es van publicar les bases per presentar-se al projecte de Masoveria Urbana 

del CJB així com criteris de selecció. Es van presentar un total de 12 entitats, de les quals es 
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va seleccionar a La Tecla Acompanyament a una entitat - Projecte Pilot de Masoveria Urbana. 

A partir d'aquests moment, es van començar a celebrar reunions de coordinació entre 

l'entitat, la cooperativa Celobert, el CRAJ i el CJB per tal que tots els agents estiguessin 

alineats.  

 

Per finals de l'any 2019 es tenia planificat que La Tecla fes un vídeo amb l'acompanyament 

del CJB per cercar persones propietàries de locals que els hi vulguin deixar en règim de 

masoveria. Encara no s'ha pogut fer el vídeo; el problema que va expressar La Tecla en una 

reunió amb CJB és que ara mateix no tenen forces ni recursos per fer el vídeo. Es troben en 

que les van desallotjar i això provoca desarticulació de la militància i falta d'espais on 

organitzar-se i mirar com elaborar el vídeo les hi estava suposant una energia que ara mateix 

no tenen. Des del CJB, de cara el 2020, es decideix prioritzar poder fer un millor seguiment i 

acompanyament a La Tecla perquè puguin aconseguir tirar endavant el Projecte de Masoveria 

Urbana. 

 

Indicadors 

Haver realitzat un mínim de 

3 sessions de treball entre el 

CJB i el Casal de Joves del 

Besòs per establir el 

projecte (estructura, model 

de governança, definició del 

projecte...) 

2018 S'han realitzat 2 reunions amb amb el Casal de Joves 

del Besòs per tal de planificar el projecte. Tot i així, no 

s'ha realitzat cap sessió de treball perquè l'entitat no 

ha volgut participar del projecte. 

2019 S'han realitzat dues reunions de coordinació entre La 

Tecla i Cjb, a més de dues reunions de coordinació amb 

el CRAJ i Cel Obert    a més de una reunió conjunta amb 

altres associacions del districte on La Tecla exposa la 

situació en la que es troba el desembre. 

Haver mapejat la zona 

territorial del Casal Popular 

La Tecla en busca d'un local 

apropiat per al projecte 

2018 No assolit al 2018. 

2019 S'ha fet la prospecció, i no s'han trobat locals adequats 

o amb cessió d'ús per a realitzar el projecte de 

Masoveria 

Haver seleccionat els 

diferents locals potencials 

per a desenvolupar el 

projecte i haver contactat 

amb la propietat pertinent. 

2018 No assolit al 2018. 

2019 S'ha fet la prospecció, i no s'han trobat locals adequats 

o amb cessió d'ús per a realitzar el projecte de 

Masoveria 

Haver iniciat el disseny de la 

reforma amb la 

col·laboració de Celobert 

2018 No assolit al 2018. 

2019 No s'ha pogut assolir el 2019 

Haver mapejat i contactat 

als agents del territori que 

poden implicar-se en el 

projecte 

2018 No assolit al 2018. 

2019 No assolit al 2019. 

Grau de satisfacció del 

projecte 

2018 No és avaluable, ja que s'ha hagut de cancel·lar el 

projecte amb l'entitat i replantejar-lo de cara al 2019. 

2019 L'entitat es troba en una situació de feblesa per la 

manca de local, que no els permet desenvolupar el 

projecte de manera òptima. Aquest fet genera dubtes 

sobre la viabilitat d'aquest, per la quantitat d'hores a 

destinar-hi. 
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Materials obtinguts 

2018 - Actes de les reunions amb l'entitat 

- Actes de les reunions de coordinació entre el CRAJ 

Mòbil i el CJB 

2019 - Actes de les reunions amb l'entitat. 

- Correus electrònics. 

 

Nombre i perfil d'entitats / 

persones beneficiàries 

2018 Finalment aquest 2018 no hi ha hagut cap entitat 

destinatària perquè s'ha finalitzat el projecte amb el 

Casal de Joves del Besòs. 

2019 En la prova pilot que s'està executant només se'n 

beneficia La Tecla. Així  i tot, si la pràctica resulta 

positiva la intenció és extrapolar el projecte a altres 

entitats, qüestió per la qual totes les entitats 

associatives de la ciutat se'n podran beneficiar d'un 

nou model d'ús de local. 

Dates de realització 

2018 Durant tot el 2018 s'ha intentant establir la fase 1 del 

projecte sense èxit i s'ha replantejat el projecte per tal 

de reiniciar-lo amb més garanties al 2019. 

2019 A inicis del 2019 es va iniciar el procés de selecció de 

l'entitat. L'entitat va ser seleccionada a finals de març, 

moment en que es va iniciar la Fase 1, en actual 

funcionament. Després d'una reunió a principis de 

desembre on La Tecla expressa els obstacles que té per 

poder-ho tirar endavant, des del CJB es decideix 

dedicar més esforços per donar un millor 

acompanyament. 
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2.C. Espais d’interlocució i participació interna i externa 

 

Espais d'interlocució interna Nombre de trobades 

Coordinacions amb el CRAJ 40 

Espai Sàhara Dempeus, per l’Associa’t a la Festa 6 

Espai Sàhara Dempeus, per l’Associa’t a la Festa 4 

Espai Diversitat Funcional, per l’Associa’t a la Festa 4 

Espai Univers Alternatiu, per l’Associa’t a la Festa 4 

Espai Associacionisme Educatiu, per l’Associa’t a la Festa 4 

Trobades amb entitats, per l’Associa’t a la festa 8 

Espais d'interlocució externa Nombre de trobades 

Organització i Participació de l’Associa’t a la Festa 6 

Reunions amb entitats  9 

Reunions amb Districte 9 

Trobades de suport en la Gestió Cívica 12 

Masoveria Urbana 12 
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Introducció 

El Programa de Pau i Cooperació és reflex de la voluntat del CJB i de les entitat que el conformen 

per formar-se en conceptes i estratègies relacionades amb la cooperació i amb la coneixença de 

situacions que es viuen en altres territoris i per articular vies de col·laboració i treball en aquesta 

matèria per l'altra. Fa dos anys el CJB va assumir el repte d'explorar nous horitzons que 

actualment han donat com a resultat projectes amb molt èxit: el projecte de Bòsnia - a través 

del GT de Bòsnia- i el projecte de Sàhara Dempeus. En aquest sentit, explorar nous territoris ha 

reforçat el paper del CJB com a agent compromés amb altres pobles en situació de vulneració i 

amb la construcció d'una Barcelona solidària i responsable.  

Vertebrem el projecte de cooperació en tres eixos: 

1. Cooperació directa amb els territoris per la promoció de la participació i l'apoderament 

juvenil, aquest és un eix que respon a la lògica de treballar directament amb el territori i que es 

manté en el cas del Sàhara i de Bòsnia.  

2. Foment de l'educació pel desenvolupament a Barcelona. Una línia lligada als elements 

formatius i de sensibilització que també preveu el programa.  

3. Enfortiment de les xarxes de suport catalanes als conflictes internacionals. Aquest és un dels 

elements més essencials del programa, establir una xarxa de suport per poder sumar forces amb 

altres agents i fer incidència política des de la ciutat. En aquets sentit, l'any passat la xarxa Sàhara 

Dempeus va agafar força i enguany s'està consolidant fins al punt de ser l'espai des d'on 

s'impulsen diverses iniciatives per al suport del poble sahrauí. En concret, tot i que existeix una 

xarxa de suport catalana en la qual el CJB participa, és detacable el grup de Sàhara Dempeus 

juvenil com un dels espais amb més iniciativa dins el CJB. 

  

4.A. Objectius 

Potenciar la xarxa i el diàleg entre l'associacionisme juvenil de Barcelona i els països del 
mediterrani. 

2018 
2018 ha estat l’any d’iniciar el camí obert a 2017 en quan a generació de noves aliances i 
diàlegs amb Bòsnia i Hercegovina, i el Sàhara Occidental.  Tots dos projectes s’han estat 
desenvolupant amb èxit i se’ls hi donarà continuïtat al llarg de 2019 ja que hi ha una clara 
voluntat de seguir per part de les entitats i la seva contrapart internacional.  Enguany s’ha 
consolidat el grup de treball de Sàhara Dempeus, fins al punt que ha esdevingut una 
associació independent, però emmarcada en el CJB. Aquest fet dona sentit a tots els 
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esforços realitzats, i garanteix una continuïtat de la cooperació amb el Sàhara Occidental en 
els propers anys. Dit GT, va realitzar la Jornada Solidària Desperta Sàhara, una fira d’entitats 
pro sahrauís que va ser tot un èxit.  D’altra banda, s’ha realitzat la primera part de 
l’intercanvi de memòria històrica de Bòsnia i Hercegovina, que també seguirà a 2019 amb un 
nou viatge. El GT de Bòsnia ha estat molt actiu al llarg de l’any, amb participació a diferents 
actes de ciutat. 

2019 

Aquest 2019 el CJB ha continuat donant suport a Sàhara Dempeus a través de les diferents 
línies de treball, tant a escala local en matèria de difusió i treball en xarxa amb altres entitats 
pro-saharauís, com també al territori donant continuïtat al projecte del Casal de joves de 
campaments de Tinduf.  Pel que fa al diàleg amb Sarajevo, s'ha continuïtat el treball amb la 
YIHR a través d'una formació sobre assemblearisme a Sarajevo i amb una segona visita 
d'estudi realitzada el setembre de 2019. Aquesta última ha promogut una reflexió interna al 
GT de Bòsnia per tal de potenciar la xarxa amb altres entitats de Bòsnia i Hercegovina, amb 
voluntat de fer un treball en xarxa amb altres entitats dels Balcans. 

Promoure l'enfortiment de democràcies locals promovent la participació dels joves a la 
vida política 

2018 
Els projectes de cooperació amb Bòsnia i Hercegovina i amb el Sàhara Occidental són els 
projectes que poden tenir un major impacte en aquest sentit. En el cas de Bòsnia, s’ha realitzat 
una estada a Sarajevo, on s’ha realitzat un projecte de participació juvenil, on es va reflexionar 
sobre la participació de la joventut d’ambdues ciutats i a la vida associativa d’aquestes. 
En el cas del Sàhara Occidental, s’ha començat a implementar el projecte del Casal de joves 
als campaments de refugiats de Tinduf, realitzant una baixada a Bujador on s’han realitzat 
diferents formacions per a desenvolupar un casal de joves a la wilayah, amb l’objectiu de 
fomentar la capacitat mobilitzadora del jovent, i promovent la participació juvenil. Aquest 
projecte està en la seva primera fase, i durant 2019 es seguirà desenvolupant.  
També cal destacar el Festival de curtmetratge social BcnZoom i el seu homòleg de Tànger, 
que vol sensibilitzar l'entorn, a partir de reflectir i expressar la realitat de les joves, així com 
afavorir l’intercanvi d’experiències.  

2019 
Aquest 2019 s'ha donat continuïtat als projectes amb Bòsnia i Hercegovina i amb el Sàhara 
Occidental. En el cas de Bòsnia, s’ha realitzat una formació sobre assemblearisme amb 
voluntat multiplicadora a Sarajevo, en el marc del projecte de participació juvenil, on es va fer 
una transferència de bones pràctiques i coneixements sobre formes horitzontals 
d'organització a un grup de 10 joves de diferents parts de Bòsnia i Hercegovina. En el cas del 
Sàhara Occidental, s’ha fet una avaluació del projecte del Casal de joves als campaments de 
refugiats de Tinduf, realitzant una baixada a les diferents wilayes per recollir en profunditat 
la situació de les persones joves i els posicionaments i demandes de les entitats juvenils 
referents. De cara 2020 es procedirà a l'anàlisi de dades recollides i a l'elaboració de propostes 
d'acció. 

Difondre la realitat de l'associacionisme juvenil a la resta del món 

2018 
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En aquest objectiu, cal destacar el Blog Juneco, un portal on es recullen totes les accions que 
el CJB desenvolupa en matèria de pau i cooperació. L’objectiu és el de potenciar la xarxa i el 
diàleg entre l’associacionisme juvenil de Barcelona i els països del mediterrani, promoure 
l‘enfortiment de democràcies locals promovent la participació dels joves a la vida política i 
difondre la realitat de l‘associacionisme juvenil a la resta del món.  Enguany, per motius de 
volum de feina, no s’ha assolit l’objectiu de publicacions, i caldrà revisar-lo.  
 

2019 
Aquest 2019 el CJB ha fet un replantejament en l'estratègia comunicativa i de cara 2020 els 
blogs deixaran de ser l'eina de difusió dels projectes del consell. D'aquesta manera, aquest 
objectiu no s'ha acabat d'assolir, tot i que sí que s'han realitzat diverses accions obertes al 
públic per a difondre la realitat de les joves a la resta del món. 

Generar espais de reflexió i debat sobre la cooperació i la cultura de pau amb els entitats 
juvenils de Barcelona per esdevenir ciutadans i ciutadanes joves conscients de les 
desigualtats globals i compromeses amb la defensa dels drets humans 

2018 
Des del CJB s’han desenvolupat diferents línies de sensibilització al llarg de l’any. S’ha ofert a 
les persones joves i a les entitats juvenils l’oportunitat de conèixer la realitat del poble sahrauí 
i la vinculació històrica amb Bòsnia a partir de diferents actes realitzat al llarg de 2018. També 
cal destacar la xerrada de Feminisme Gitano, en el marc de Feminismes del CJB, que també 
ha fomentat el desenvolupament de l’objectiu.  De la mateixa manera, el CJB continua 
participant activament en campanyes de defensa dels drets humans i aproximant a la població 
jove de la ciutat a les desigualtats globals i locals i a recursos per a combatre-les. 
 

2019 
Aquest 2019 s'han executat diverses accions de sensibilització al llarg de l'any. S’ha ofert a les 
persones joves i a les entitats juvenils l’oportunitat de conèixer la realitat del poble sahrauí i 
la vinculació històrica amb Bòsnia a partir de diferents actes realitzats al llarg de 2019.  
De la mateixa manera, el CJB continua participant activament en campanyes de defensa dels 
drets humans i aproximant a la població jove de la ciutat a les desigualtats globals i locals i a 
recursos per a combatre-les. 
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4.B. Avaluació de les accions 

4.1. Diàlegs per la Pau 

Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2018 

En el marc de Diàlegs per la Pau, al 2018 s'ha realitzat una xerrada i un curs de 4 sessions. La 
xerrada va ser co-organitzada amb una de les plataformes de les quals el CJB forma part; Vot 
per Tothom. També varen participar en l'organització altres entitats com Sos Racisme. La 
xerrada, celebrada el 4 de juliol, va ser pensada per a celebrar-se a l'espai públic del barri del 
Raval, entenent que era un lloc estratègic i que volíem captar l'atenció dels vianants per 
sensibilitzar sobre la temàtica del dret a vot. S'espera seguir la col·laboració amb Vot x 
Tothom aquest 2019, i celebrar una xerrada en el context pre-electoral municipal per tal 
d'apropar-nos a les joves migrades (i a les no migrades) de la ciutat. D'altra banda, el curs 
que s'ha realitzat en el marc de Diàlegs per la Pau ha tractat sobre la memòria històrica i 
col·lectiva des d'un model participatiu. El curs, de 4 sessions, "Tens memòria de peix? 
Formació sobre memòria històrica i activisme ciutadà" s'ha realitzat tots els dilluns de 
novembre (5,12,19, 26) amb la col·laboració de l'associació Conèixer Història. 

Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2019 

S'ha realitzat una jornada sobre Bòsnia i Hercegovina pel dia mundial persones refugiades. 
En el marc de les eleccions municipals no s'ha organitzat cap xerrada però sí que el CJB ha 
donat suport a la campanya comunicativa de la plataforma Vot x Tothom.  S'ha realitzat una 
xerrada sobre conflictes i gènere per part de l'Escola Cultura de Pau en col·laboració amb el 
CNJC. S'ha fet una xerrada-presentació de l'informe: EL ESPEJISMO DE LOS DERECHOS 
HUMANOS: La juventud saharaui y la ocupación del Sáhara Occidental per part de la 
Fundació Mundubat.  
D'altra banda, el curs que s'ha realitzat en el marc de Diàlegs per la Pau ha tractat sobre la 
memòria col·lectiva i activisme ciutadà.  El curs, de 4 sessions, "Res a oblidar! Tallers sobre  
col·lectiva i activisme ciutadà" s'ha realitzat tots els dimarts de novembre (5,12,19, 26) amb 
la col·laboració de l'associació Conèixer Història. 

Indicadors 

Generar un mínim de tres 
xerrades i un curs per joves 
amb tres sessions. 

2018 Aquest 2018, s'ha assolit una de les tres xerrades (les 
altres dues restants es realitzaran al 2019) i un curs 
per a joves. 

2019 Aquest any 2019 s'han assolit 3 xerrades i un curs per 
a joves. 

Aconseguir contactar amb 
un total de 4 noves entitats 
i organitzacions per la 
dinamització de les 
xerrades i els cursos  
 

2018 S'ha assolit contactar amb dues noves entitats per la 
dinamització de xerrades (Vot x Tothom i Sos 
Racisme) i una nova entitat per l'organització del curs 
(Assòciació conèixer Història). Pel 2019 està previst 
contactar amb una nova entitat. 

2019 S'ha assolit contactar amb una nova entitat per 
l'organització d'una de les xerrades: Mundubat. 

2018 Assolit. 
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Difondre pels canals de 
comunicació de cooperació 
les xerrades i debats així 
com posar a disposició els 
continguts de les 
formacions a l'apartat de 
recursos del Blog Juneco. 

2019 S'ha assolit difondre pels canals de comunicació 
habituals del CJB. 

Aconseguir que un total de 
30 joves participin al 
projecte Diàlegs per la Pau 
cada any. 

2018 No s'ha assolit. Han participat un total de 14 joves al 
curs de memòria història de 4 sessions. No obstant, a 
la xerrada de Vot x Tothom no vàrem aconseguir 
assitènica ja que aquell dia es van realitzar 
paral·lelament accions molt en la línia de la xerrada 
(tancada de migrants i acte al port de Barcelona amb 
persones refugiades) i per tant, no vàrem aconseguir 
assistència. Per als futurs actes ja s'ha anotat aquest 
error i s'haurà d'analitzar amb profunditat l'agenda 
d'actes de la ciutat per a no fer coincidir actes del 
mateix tipus. 

2019 - Xerrada DMPR GT Bòsnia: 20 persones 
- Xerrada Escola Cultura de Pau: 15 persones 
- Presentació de l'informe: EL ESPEJISMO DE LOS 
DERECHOS HUMANOS: La juventud saharaui y la 
ocupación del Sáhara Occidental: 17 persones 
- Tallers per la memòria col·lectiva i activisme ciutadà: 
9 persones inscrites amb assistència regular. 

Materials obtinguts 

2018 Cartells promocionals, llistats de signatures. 
2019 Llistat de signatures de les persones participants als 

cursos 
Cartells i material visual de les xerrades i els cursos 
 

Nombre i perfil d'entitats / 
persones beneficiàries 

2018 14 entitats 
2019 16 entitats / 75 persones 

Dates de realització 

2018 - Xerrada Vot x tothom: 4 juliol 
- Curs de memòria històrica: 5,12, 19,26 novembre 

2019 - Xerrada DMPR GT Bòsnia: 18 de juny 
- Xerrada Escola Cultura de Pau: 30 de maig 
- Xerrada-presentació de l'informe: EL ESPEJISMO DE 
LOS DERECHOS HUMANOS: La juventud saharaui y la 
ocupación del Sáhara Occidental: 15 de novembre 
- Tallers per la memòria col·lectiva i activisme ciutadà: 
5,12,19, 26 de novembre 
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4.2. Projecte de participació juvenil a Sarajevo 

Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2018 

A principis del 2018, l'entitat partner a Sarajevo Youth Iniciative for Human Rights, va patir 
forts canvis en la seva composició amb una renovació total del seu personal laboral. Aquest 
fet va fer que des del CJB es plantegés la necessitat de viatjar a Sarajevo per tal de conèixer 
a les noves treballadores i junta directiva i per tal de presentar el projecte que havia estat 
aprovat per les seves predecessores. Aquesta trobada, celebrada el juny del 2018 va servir 
per tenir el primer contacte i per presentar l'anterior projecte. Fruit d'una discussió 
interessant i d'una feina de mapeig i diagnosi que l'entitat havia realitzat feia unes 
setmanes, es va decidir modificar el contingut del projecte. Des de l'organització van 
considerar que era més important realitzar formacions sobre autoorganització, 
assemblearisme i presa horitzontal de decisions que sobre Investigació-Acció-Participació. El 
CJB va estar d'acord, en tant que són temàtiques que es treballen i en la que el CJB compta 
amb una gran expertesa. El format del projecte i el cronograma, es va mantenir. L'acord va 
ser iniciar el projecte al setembre, mes en el qual, d'una banda, el CJB tractaria d'augmentar 
el nombre de participants al GT de Bòsnia, i de l'altre, des del YIHR buscarien també més 
joves per tot el territori de BiH per evitar centralitzar tota l'activitat a Sarajevo. En aquest 
sentit, el juliol del 2018 des de la UB-Solidària i l'Observatori de Memòries de la UB, ens 
vàrem proposar participar en un intercanvi juvenil a Sarajevo. La nostra estratègia com a CJB 
va ser obrir una convocatòria per a joves en el que oferíem participar en aquest intercanvi, 
però amb la condició de començar a formar part del GT de Bòsnia del CJB. 10 joves amb 
diferents perfils i de diferents entitats van ser seleccionats i van realitzar un viatge d'una 
setmana a Bòsnia, en el que varen conèixer de primera mà les necessitats dels joves del país 
i van poder conèixer amb profunditat la situació del país. D'aquests joves, un total de 8 s'han 
sumat a les 4 integrants del GT de Bòsnia i per tant, actualment són 12 els joves que 
dinamitzen el grup de treball. D'aquests 12, 7 han participat a la formació que s'ha realitzat 
a Barcelona sobre les temàtiques que s'hauran de transmetre durant els 2019 als joves de 
Bòsnia: presa horitzontal de decisions, participació, assemblearisme i auto-organització. 
Aquesta formació de dues sessions de 4 hores cada una, ha estat realitzada per l'associació 
Cúrcuma. A mitjans de 2019, s'espera que es realitzi el viatge de les persones formades cap 
a Bòsnia, a on un grup de 10 joves de diferents parts de Bòsnia, es convertiran en agents 
multiplicadors dels seus grups de joves. El creixement del grup de treball ha fet que s'hagin 
realitzat més accions de les previstes: s'ha elaborat una exposició amb portades de diaris 
sobre la guerra a Bòsnia que pretén que sigui itinerant i s'ha organitzat un acte sobre 
violència sexual com a arma de guerra amb la participació d'expertes de 4 països. 
Justament, la idea d'aquest acte neix de la visita a les Mares d'Srebrenica a on van compartir 
les seves experiències i casos de violacions massives. L'acte, celebrat el 19 de desembre a la 
Bonnemaison, va tenir a 50 persones assistents i van ser ponents expertes de Bòsnia, Congo, 
Kenya i Colòmbia. 

Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2019 

A principis d'abril del 2019, 4 persones del grup de treball que havien rebut la formació de 
l'Associació Cúrucuma van vaitgar a Sarajevo per tal de dur a terme la formació sobre  
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autoorganització, assemblearisme i presa horitzontal de decisions, tal com s'havia acordat 
amb la contrapart de Bòsnia i Hercegovina. 
D'aquesta formació es van crear 4 grups territorials formats per les participants de Bòsnia, 
les quals havien de replicar un dels tallers realitzats durant la formació. 1 d'aquests 4 grups 
finalment va realitzar l'acció local. 

Indicadors 

Formació sobre IAP als 
membres del GT Bòsnia a 
Barcelona 

2018 Assolit. Finalment la formació ha estat sobre 
participació, assemblearisme, auto-organització i 
presa horitzontal de decisions. 

2019 Assolit el 2018. 

Realitzar la formació d'IAP a 
Sarajevo a un mínim de 10 
joves 

2018 Al 2019 
2019 Les participants de Sarajevo formen un grup de 10 

persones joves, d'aquestes 7 són bosníaques, 2 
sèrbies, i 1 croata. 

Una reunió de seguiment, 
posterior a la formació a 
Sarajevo, sobre els avenços 
del grup de joves formats 
en IAP 

2018 Al 2019 
2019 A la formació a Sarajevo s'acorda fer una reunió 

online de seguiment. En aquesta reunió només dóna 
resposta una de les participants de Sarajevo. 

Materials obtinguts 

2018 Programa de les formacions 
Material visual i audiovisual del projecte 
Notícies al web Juneco 

2019 Programa de la formació. Llista de participants de la 
formació. Noticia al blog "Crònica de 
l'Assemblearisme Jove entre Barcelona i Sarajevo." 
Material audiovisual del projecte. 

Nombre i perfil d'entitats / 
persones beneficiàries 

2018 L'entitat beneficiaria es la YIHR de Bòsnia 
Hercegovina. Allà el nombre de joves beneficiaris es 
calcula en 50. A barcelona, participen 12 joves d'un 
total de 7 entitats. 

2019 A Bòsnia i Hercegovina, l'entitat beneficiaria principal 
és la YIHR, 6 de les participants també estaven 
associades es calcula que el nombre de joves 
beneficiades és de 35. 

Dates de realització 

2018 - Viatge preparatori el 11,12 i 13 juny de 2018 
- Formació a Barcelona al grup de treball: 16 i 23 de 
novembre de 2018. 

2019 - Formació a Sarajevo sobre  participació, 
assemblearisme, auto-organització i presa horitzontal 
de decisions. 
- El viatge de caràcter més polític es descarta, la 
contrapart no ha donat una resposta positiva en les 
últimes trobades, el que fa replantejar la relació 
futura que el CJB vol tenir-hi. 
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4.3. Festival de curtmetratge social BcnZoom 

Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2018 

El festival BcnZoom es va celebrar el dia 12 de maig amb l'assistència de més de 90 persones. 
Es varen realitzar 6 reunions preparatòries amb els co-organitzadors del projecte, el Casal dels 
Infants, i 1 amb el jurat seleccionat. Es varen presentar 6 curtmetratges per la categoria 
adolescent i 4 per la categoria jove. Els dos guanyadors de la categoria jove van ser premiats 
amb una estada a Tànger en el marc del TanjaZoom que es va celebrar els dies 27, 28 i 29 de 
setembre i a on els guanyadors van poder presentar els seus curtmetratges i relacionar-se 
amb joves de Tanger.Analitzant la participació de grups al BcnZoom en els últims anys, s'ha 
observat que la participació d'entitats del CJB és molt baixa. S'ha intentat crear canals de 
comunicació per afavorir aquesta participació, però els grups que es presenten acostumen a 
ser eminentment del Casal dels Infants. Després de parlar-ho amb el Casal dels Infants, es va 
arribar a l'acord que de cara al 2019, tenia més sentit que fos aquesta entitat la que organitzés 
el festival. L'acord, també estableix que podrem fer reunions per fer el traspàs de totes els 
coneixements adquirits per part del CJB per a l'organització d'aquest festival. 

Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2019 

Acció realitzada durant el 2018. 

Indicadors 

Realitzar de manera conjunta 
(Casals dels Infants i Consell de la 
Joventut de Barcelona) les bases 
del concurs BcnZoom 

2018 Assolit. 
2019 Realitzat a 2018. 

2-3 Reunions entre el Casal dels 
Infants i el CJB per tal 
d'organitzar, gestionar i executar 
el festival 

2018 Assolit. Es van realitzar 5. 
2019 Realitzat a 2018. 

Difondre per tots els canals del 
CJB i de Cooperació el Festival 
BcnZoom 

2018 Assolit. 
2019 Realitzat a 2018. 

Un mínim de 10 curtmetratges 
presentats al festival BcnZoom 

2018 Assolit. 
2019 Realitzat a 2018. 

Un mínim de 6 entitats juvenils 
del CJB que hagin presentat 
curtmetratge. 

2018 No assolit. 
2019 Realitzat a 2018. 

Viatge a Tànger dels i les 
guanyadores del BcnZoom. 

2018 Assolit. 
2019 Realitzat a 2018. 

Nombre i perfil d'entitats / 
persones beneficiàries 

2018 - 50 joves dels diferents grups 
- Joves participants al TanjaZoom 

2019 Realitzat a 2018 

Dates de realització 
2018 12 de maig celebració del BcnZoom. 27, 28  

i 29 de setembre, celebració del Tanjazoom 
2019 Realitzat a 2018 
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4.4. Sàhara Dempeus 

Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2018 

La consolidació del grup de treball ha estat tan forta que finalment el grup de treball s'ha 
constituït amb forma jurídica pròpia com l'associació Sàhara Dempeus. Sàhara Dempeus 
s'està convertint en una organització pro-saharaui de referència per ser la primera que 
involucra a tantes persones joves. Una de les mostres de la seva rellevància és que han estat 
convidats a participar a l'intergrup del Parlament sobre la temàtica saharaui. L'associació la 
componen un total de 30 joves i amb el CJB , s'ha arribat a l'acord que segueixi funcionant 
com a GT del Sàhara. Es realitzen reunions mensuals i s'hi comparteix de manera sistemàtica 
informació rellevant. Durant les festes de la Mercè, Sàhara Dempeus va participar 
activament a l'Associa't a la festa organitzant xerrades i activitats a una haima a plaça 
Catalunya. 

Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2019 

Un cop el grup de treball es va constituïr com a associació es van marcar uns acords de com 
seria la relació entre Sàhara Dempeus i el CJB. Es realitzen reunions mensuals i s'hi 
comparteix de manera sistemàtica informació rellevant. Durant la Lali Jove el grup va 
organitzar activitats de sensibilització. Durant el dia mundial de les persones refugiades es 
va realitzar una activitat semblant . Durant les les festes de la Mercè, Sàhara Dempeus va 
participar activament a l'Associa't a la festa organitzant xerrades i activitats a una haima a 
plaça Catalunya. Sàhara Dempeus ha participat activament en el projecte de campaments 
de Tinduf. 

Indicadors 

Fer una reunió mensual 
amb el grup de treball 

2018 Assolit amb l’acompanyament del GT de Sàhara. 
2019 El grup de treball s'ha constituït com a entitat pròpia, 

Sàhara Dempeus. Les assemblees se celebren 
mensualment. Es convida al CJB de participar en les 
assemblees que es considera necessària la seva 
presència. 

Un mínim de 3 accions de 
sensibilització 

2018 Assolit. 
-Associa't a la festa 
- Dia dels refugiats: Performance i Xerrada 
- Manifiestació pressos polítics saharauis 

2019 Assolit. 
-Associa't a la festa 
- Dia dels refugiats: Haima al Parc del Clot amb 
activitats diverses. 
- Presentació de l'informe de Mundubat al CJB.   
- Manifiestació pressos polítics saharauis 
- Concentració en suport al poble Sahrauí i de 
denuncia al comunicat del govern espanyol 

Possibilitar el coneixement 
de la situació del poble 

2018 Assolit. S'ha vist un increment de joves implicats en 
un 25% en aquest any. 
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sahrauí de les persones 
joves de la ciutat. 

2019  

Enfortir la comunitat 
catalana de suport al poble 
sahrauí per poder 
esdevenir un altaveu de les 
reivindicacions de la 
comunitat saharauí. 

2018 Assolit. S'està fent xarxa i Sàhara Dempeus s'està 
consolidant com a altaveu del poble saharaui a 
Barcelona i Catalunya· 

2019 Assolit. S'està fent xarxa i Sàhara Dempeus s'està 
consolidant com a altaveu del poble saharaui a 
Barcelona i Catalunya· 

Participació del 30% de 
membres del grup de 
treball Sàhara Dempeus a 
les formacions emmarcades 
a Diàlegs per la Pau 

2018 Assolit. 
2019 Assolit. 

Materials obtinguts 

2018 Cròniques i material audiovisual, campanyes de 
suport a la causa sahrauí, recursos i notícies al web 
Juneco. 

2019 Cròniques i material audiovisual, campanyes de 
suport a la causa sahrauí, recursos i notícies al web i 
xarxes socials de Sàhara Dempeus i del CJB. 

Nombre i perfil d'entitats / 
persones beneficiàries 

2018 Participen un total de 30 joves 
2019 Participen un total de 40 joves. 

Dates de realització 
2018 De manera continuada i permanent. 
2019 De manera continuada i permanent. 
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4.5. Fem incidència per fer visible la situació del poble saharui 

Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2018 

Tota la feina d'incidència realitzada al 2018 ha provocat el naixement de la plataforma de 
suport amb el Sàhara Occidental liderada, entre altres organitzacions, pel CJB. Amb aquesta 
plataforma volem aglutinar agendes de diverses entitats i crear sinergies per a fer una major 
incidència. La plataforma està conformada, entre d'altres pel CJB, CNJC, Novact, Sàhara 
Dempeus, Intruksikats, SCI i ACAPS. S'ha realitzat un posicionament sobre el Sàhara 
Occidental que ens serveix per a tenir un discurs comú amb base empírica i s'ha creat una 
agenda d'activitats conjuntes per al 2019, entre les quals es troben, reunions amb totes les 
forces polítiques i accions de sensibilització pel dia 27 de febrer (dia de la RASD) i el dia dels 
refugiats. 

Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2019 

Durant aquest 2019 s'han realitzat un total de 7 trobades de la Plataforma pel Sàhara. El dia 
27 de febrer es va fer la roda de premsa on es presentava la Plataforma pel Sàhara. S'han dut 
a terme activitats conjuntes, entre les quals es troben, reunions amb totes les forces 
polítiques i accions de sensibilització pel dia 27 de febrer (dia de la RASD) i el dia dels refugiats. 
Es va organitzar una presentació sobre l'informe de joventut saharauí realitzada per 
Mundubat durant el mes de novembre. Més enllà de realitzar aquests esdeveniments 
puntuals ha sigut un espai per compartir coneixements i bones pràctiques. 

Indicadors 

Un mínim de 3 reunions 
amb diferents entitats per 
preparar l'estrategia de 
loobying 

2018 Assolit. S'han realitzat 12 reunions. 
2019 S'han realitzat 7 reunions. 

Un mínim de 2 reunions 
amb el departament de  
Justícia Global i Cooepració 
Internacional de 
l'Ajuntament de Barcelona 

2018 Assolit. 
2019 Assolit. 

Sistematitzar un document 
amb diferents dades sobre 
la violació de DDHH al 
Sahara i condicions de la 
seva població perque 
serveixi com a suport a la 
petició de priorització de la 
zona. 

2018 Assolit. El tenim com a document de base de la 
Plataforma de suport amb el Sàhara Occidental. 

2019 Realitzat a 2018. 

Realitzar diferents reunions 
per aconseguir una 
resolució municipal sobre el 
Sàhara. 

2018 Assolit a l'espera de poder convocar més reunions per 
al 2019 i aconseguir la resolució. 

2019 No s’ha assolit. 

Materials obtinguts 2018 -Memòries de les reunions 
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-Material gràfic 
-Comunicats 
-Llistes d’assistents 

2019 -Memòries de les reunions 
-Material gràfic 
-Comunicats 
-Llistes d’assistents 

Nombre i perfil d'entitats / 
persones beneficiàries 

2018 Un total de 12 entitats conformen la Plataforma de 
suport amb el Sàhara Occidental. 

2019 Un total de 12 entitats conformen la Plataforma de 
suport amb el Sàhara Occidental. 

Dates de realització 

2018 Les accions d'incidència s'han desenvolupat de 
manera continuada el 2018 i ho seguirant fent durant 
el 2019. 

2019 Les accions d'incidència s'han desenvolupat de 
manera continuada el 2019 i ho seguirant fent durant 
el 2020. 
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4.6. Jornada Solidària Desperta Sàhara 

Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2018 

Es va realitzar el dia 10 de març al Clot. Durant tot el dia es van realitzar diferents accions de 
sensibilització sobre el poble saharaui.  
Matí: Fira d'entitats 
Dinar: "Couscousada" popular 
Tarda: Micro obert sobre la realitat sahrauí 
Concert Cantautors 
Sopar popular 
Concert de bandes 

Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2019 

L'acció es va realitzar durant el 2018 i es va valorar la no repetició de tal acció. 

Indicadors 

Realitzar la jornada 
solidària del 10 de març i 
enfortir la comunitat 
catalana de suport al poble 
sahrauí per poder 
esdevenir un altaveu de les 
reivindicacions de la 
comunitat saharauí. 

2018 Assolit 
2019 Realitzat a 2018. 

Realitzar un viatge als 
campaments de refugiats 
per tal de portar els 
recursos obtinguts a la 
jornada pel centre de joves 
i l'escola de primària 

2018 Assolit. Setmana Santa 2018 
2019 Realitzat a 2018. 

Establir un mapeig dels 
diferents actors als 
campaments de refugiats 
que treballen amb joves 
 

2018 Assolit 
2019 Realitzat a 2018. 

Materials obtinguts 
2018 Recull de material audiovisual de la jornada solidària 
2019 Realitzat a 2018. 

Nombre i perfil d'entitats / 
persones beneficiàries 

2018 Aproximadament 200 persones es van  apropar a les 
jornades. 

2019 Realitzat a 2018. 

Dates de realització 
2018 10 de març 2018 
2019 Realitzat a 2018. 
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4.7. Casal de joves als campaments de refugiats de Tinduf 

Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2018 

Dotar d'eines i estratègies per potenciar la participació juvenil als campaments de refugiats 
de Tinduf no és una feina fàcil pel context que els envolta. Per aquest motiu, aquesta línia ha 
estat prioritzada i s'han convidat multitud d'accions per tal de fer possible un bon resultat. 
D'una banda,el maig del 2018 es va realitzar un viatge als campaments de Tinduf per tal de 
fer una diagnosi a fons de les necessitats de la joventut a la wilaya de Bujador. Entre d'altres, 
també es van fer reunions amb els responsables del centre de joves i amb els responsables 
polítics. Gràcies a aquesta diagnosi, es va poder definir quines funcions havia de tenir el centre 
per estar adaptat a les peticions dels joves i quines activitats havia d'oferir. Es va identificar 
però, la falta de formació en gestió d'equipaments i redacció de projectes entre d'altres de 
les persones responsables i es va acordar realitzar una sessió de formació al mes de 
novembre. Entre aquesta diagnosi i el viatge formatiu el mes de novembre, es va estar 
avaluant el funcionament del centre amb les noves activitats i analitzant la participació de 
joves. Durant el mes de novembre, 8 joves del grup de treball del CJB Sàhara Dempeus, es van 
formar a Barcelona i van anar als campaments transmetre aquests coneixements adquirits. 
Les formacions van ser sobre comunicació, gestió d'equipaments, elaboració de projectes, 
assessorament a grups de joves, participació juvenil i pressupostos. Per un acord amb el 
Ministeri d'Esports i Joventut de la RASD es va acordar que tots els encarregats de les wilayas 
havien d'assistir a la formació, fent un total de 25 persones amb càrrecs de responsabilitat 
formades. El 2019 s'hauran de seguir fent viatges de seguiment i avaluació i estar en disposició 
de poder realitzar formacions més concretes. 
Existeix un vincle fort entre el casal de joves de Bujador i el CJB i és projecte innovador i únic 
que pot ser constituir-se com a prova pilot per a transferir-ho a la resta de wilayas. 
Paral·lelament a tota la feina directament amb els treballadors del centre,s'està aconseguint 
que el ministeri de Joventut i Esports prengui consciència de la importància de realitzar 
accions amb els joves i de donar prioritat a projectes de cooperació internacional que 
fomentin la transferència de bones pràctiques del treball amb el jovent. 

Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2019 

Durant el 2019 s'ha fet un gir de perspectiva respecte aquest projecte/línia. De la baixada del 
novembre 2018, el CJB i el centre de joves de Bujador van arribar a uns acords in 
compromisos, els quals no s’han complert, la comunicació amb els referents del centre de 
Bujador ha sigut intermitent i sense assolir els resultats esperats. 
 
El maig de 2019 es fa una reunió de seguiment a Barcelona amb membres de Sàhara Dempeus 
i CJB on es valora fer un replantejament de la col·laboració als campaments i es decideix 
impulsar un canvi de rumb en el projecte. S’acorda la necessitat de fer un estudi profund 
sobre la situació de les persones joves als campaments, analitzar de quins recursos disposen 
i quines són les necessitats a les diferents wilayes, i veure de quina manera es pot/vol 
col·laborar. El coneixement acumulat dels últims anys permet plantejar aquest projecte des 
d’una mirada més madura i conscient.  
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Es va formar un grup de 10 joves amb dos perfils: joves amb coneixement de la realitat dels 
campaments de refugiades del Sàhara Occidental i joves amb coneixement i experiència en 
investigació social aplicada. Aquest grup juntament amb el CJB, Sàhara Dempeus i les 
referents de les 5 wilayes de Dahla, Auserd, Bujador, Smara, Al Aaiun van dissenyar el treball 
de camp que es va realitzar durant la visita d’estudi la primera setmana de novembre de 2019. 
Posteriorment, s'han extret les dades recollides, queda pendent analitzar-les i extreure les 
conclusions per plantejar futurs passos. 

Indicadors 

Realitzar un traspàs de 
bones pràctiques i 
experiencies del CJB sobre 
el treball amb joves 

2018 Assolit. 
2019 Realitzat a 2018. 

Identificar i prioritzar certes 
formacions necessaries per 
els i les joves als 
campaments 

2018 Assolit 
2019 Degut al replantejament del projecte, s'ha descartat la 

formació com a eix principal de treball. 

Realitzar dos cicles de 
formacions al llarg del 2018 
i 2019 

2018 Assolit 2018 
2019 Realitzat a 2018. 

Materials obtinguts 

2018 -Fotos 
- Notícies al web Juneco 
- Llistat assistents 
- Diagnosi. 

2019 - Fotos 
- Redefinició del projecte.  
- Llistat participants 
- Programa visita d'estudi 
- 15 entrevistes 
- 1000 enquestes repartides 

Nombre i perfil d'entitats / 
persones beneficiàries 

2018 - 25 treballadors del ministeri de joventut i esports 
- Els joves de la wilaya de Bujador 

2019 - Les persones joves de les 5 wilayes i referents 
juvenils. 
- Joves vinculades al CJB i Sàhara Dempeus amb 
coneixements de mètodes d’investigació social, i amb 
coneixements de la realitat als campaments de 
refugiades. 

Dates de realització 

2018 - Viatge per a la realització de la diagnosi: 6,7, 8 i 9 de 
maig  
- Viatge per a la realització formacions: 22,23,24 i 25 
novembre 
 

2019 Visita d'esudi de l'1 al 6 de novembre 
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4.8. Do you remember, BCN? 

Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2018 

Es va realitzar la presentació del documental el dia 20 de juny, fent-lo coincidir amb la 
setmana de les persones refugiades. A part de la projecció del documental, també es va fer 
una xerrada amb els convidats. Vàrem convidar a diferents organitzacions de justícia global 
que treballen amb Bòsnia al debat i va sortir la idea de treballar a futur de manera conjunta 
per intentar recuperar el fort vincle entre Barcelona i Sarajevo (BIH). 

Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2019 

S'ha realitzat una presentació el durant el dia mundial de les persones refugiades en un acte 
organitzat pel GT de Bòsnia. S'ha pujat a la web i se n'ha fet difusió. 

Indicadors 

-Realització d'entrevistes a 
diferents persones de 
Barcelona que van estar 
implicats amb la situació de 
Bòsnia 

2018 Assolit. Entre d'altres, entrevista a Manel Vila, 
Director General de Cooperació al Desenvolupament. 

2019 Assolit el 2018 

Elaboració del material 
audiovisual 

2018 Assolit. Documental Do you remember Barcelona. 
2019 Assolit el 2018 

Presentació a un acte 
públic a Fontana, coincidint 
amb el dia dels refugiats 

2018 Assolit. 
2019 Assolit, acte a la seu del Servei Civil Internacional. 

Materials obtinguts 
2018 -Material audiovisual 

-Fotografies 
2019 Material realitzat durant el 2018. 

Nombre i perfil d'entitats / 
persones beneficiàries 

2018 26 assistents 
2019 20 assistents 

Dates de realització 
2018 20 juny 
2019 18 de juny 
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4.9. Teixint xarxes amb Palestina 

Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2018 

Durant el 2018 s'ha donat difusió a les activitats i accions de la Coalició Prou Complicitat 
amb Israel. Fruit d'una important reflexió per part del secretariat, les direccions i l'equip 
tècnic i fruit de la complexitat en augment del cas del Sàhara Occidental, es va decidir 
prioritzar aquesta localització juntament amb els Balcans. D'aquesta manera, s'aposta per 
centrar les accions en aquests territoris. 

Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2019 

De la mateixa manera que es va fer el 2018 s'ha donat difusió a les activitats i accions de la 
Coalició Prou Complicitat amb Israel, tot i que fruit d'una important reflexió per part del 
secretariat, les direccions i l'equip tècnic i fruit de la complexitat en augment del cas del 
Sàhara Occidental, es va decidir prioritzar aquesta localització juntament amb els Balcans. 
D'aquesta manera, s'aposta per centrar les accions en aquests territoris. 

Indicadors 

Assistir a un mínim de 3 
trobades l'any amb el CPCI 

2018 No assolit 
2019 No assolit 

Publicar un reportatge l'any 
sobre el conflicte al blog 
JUNECO 

2018 No assolit 
2019 No assolit 

Un mínim de 4 reunions 
l'any amb CPCI per explorar 
un futur projecte sobre el 
terreny. 

2018 No assolit 
2019 No assolit 

Nombre i perfil d'entitats / 
persones beneficiàries 

2018 Joves de Barcelona 
2019 No assolit. 

Dates de realització 

2018 De manera permanent quan hem tingut notificacions 
d'activitats i xerrades per part de CPCI. 

2019 De manera permanent quan hem tingut notificacions 
d'activitats i xerrades per part de CPCI. 



19 
 

  

4.10. Blog JUNECO 

Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2018 

S'ha realitzat una actualització bimensual dels continguts del blog, sobretot en relació al 
projecte al Sàhara Occidental i a Bòsnia i Hercegovina. 

Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2019 

Durant el 2019 no s'ha utilitzat el blog perquè s'està dissenyant una nova estructura web del 
CJB. Els materials de difusió en matèria de pau i cooperació s'han difós a través de la web 
general del CJB i de les seves xarxes socials. 

Indicadors 

Haver realitzat un mínim de 
15 publicacions a la pàgina 
web 

2018 No assolit. S'han realitzat 6 publicacions. 
2019 No assolit. 

Tenir tots els materials 
elaborats pel CJB en 
matèria de pau i cooperació 
digitalitzats al web 

2018 Assolit. 
2019 Assolit. 

Arribar a les 2000 visites a 
la pàgina web 

2018 No s'ha assolit, amb 992 visites al 2018. 
2019 No s'ha assolit, amb 576 visites al 2019. 

Materials obtinguts 
2018 6 publicacions. 
2019 4 publicacions. 

Nombre i perfil d'entitats / 
persones beneficiàries 

2018 Joves que han visitat el blog JUNECO. 
2019 Joves que han visitat el blog JUNECO. 

Dates de realització 

2018 Aquesta és una línia amb continuïtat durant tot l'any. 
2019 L’any 2019 ha estat lúltim de dur a terme aquest blog, 

ja que a partir del mateix 2019 s’ha començat a 
treballar per centralitzar tota la informació al web del 
CJB.  
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4.C. Espais d’interlocució i participació interna i externa 

 

Espais d'interlocució interna Nombre de trobades 

GT Bòsnia i Hercegovina 
13 

GT Sàhara 
 9 

Espais d'interlocució externa Nombre de trobades 

Consell municipal de cooperació internacional pel 
desenvolupament 

2 

Plataforma pel Sàhara 7 
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Introducció 

El programa de Drets Civils del Consell de la Joventut de Barcelona té com a objectiu la protecció 

i promoció de la llibertat i la igualtat entre les persones, així com la no discriminació per 

qualsevol motiu d'origen, diversitat afectivosexual, gènere o diversitat funcional. Les línies i 

actuacions d'aquest programa venen marcades pels Grups de Treball de Diversitat Funcional, 

d'Interculturalitat i l'Aixada Antiracista, així com, més tangencialment, els Grups de Treball de 

LGBTI+ i de Feminismes. Aquest programa és generador de discurs sobre els Drets Humans des 

del moviment associatiu juvenil, sobre la necessitat de respectar la inclusivitat i generar espais 

segurs independentment de les circumstàncies que travessen a cadascú, així com proposa 

projectes d'actualitat i que situen les persones joves i les seves necessitats i drets a l'agenda 

política. 

 

10.A. Objectius 

Fer pedagogia sobre els eixos de diversitat que travessen l'ésser humà i sobre la importància 
del respecte a aquesta diversitat, així com de garantir els drets fonamentals i la igualtat 
d'oportunitats de tothom 

2018 I 2019 
Aquest 2018 el CJB ha incidit en la pedagogia sobre els eixos de diversitat que travessen el ser 
humà tant amb la realització de diferents formacions (sobre gènere, sobre diversitat LGTBI+ i 
sobre interculturalitat) com la col·laboració anual amb el Dia de la Diversitat. 

A 2018, La data més important d'incidència sobre la diversitat que travessa l'esser humà, però, 
és el Festival de la Diversitat. Tot i així, l'acte amb mes èxit ha estat el de Feminismes Gitanos, 
on la ponent Silvia Agüero va qüestionar la normativitat paya i generar debat sobre com es 
tracta la diversitat cultural de la societat des de les institucions públiques. 

A 2019, el CJB ha dut a terme dues campanyes diferents per fer pedagogia sobre la diversitat 
funcional. En primer lloc, es va dur a terme una campanya per xarxes socials amb l'objectiu 
fer visibles referents històrics amb diversitat funcional. La il·lustradora Marta Bellvehí es va 
encarregar d'il·lustrar les 10 figures escollides per l'Espai Diversitat Funcional del CJB.  

En segon lloc, també es va dur a terme la campanya pel llenguatge inclusiu en la qual també 
hi va participar el grup de Diversitat Funcional: d'aquest procés, en va sorgir un manual de 10 
indicacions per evitar termes sexistes, LGBTifòbics, racistes i capacitistes 

Fer front a les violències normativistes i a la visió capacitista que generen estructures 
centrades en un únic model de persona i promoure el debat sobre la inclusivitat i la 
diversitat com a eines de progrés social, així com dotar de recursos a les entitats per 
abordar-ho. 

2018 I 2019 
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Aquest 2018, el CJB ha centrat el seu foment del debat sobre les capacitats de les persones i 
la crítica a la violència que exerceixen les normes amb el foment d'activitats pedagògiques 
com ara el Festival de la Diversitat, però especialment en la realització de ponències i 
campanyes a xarxes socials. Tot i que la taula rodona sobre Teoria Crip, la teoria sobre 
l'emancipació dels col·lectius amb diversitat funcional, va haver de ser cancel·lada per motius 
de salut de la ponent, l'acte amb l'activista gitana i feminista Silvia Agüero va ser tot un èxit 
superant els 200 assistents. El disseny de la campanya sobre referents amb diversitat 
funcional també ha tingut com objectiu demostrar que les persones amb diversitat funcional 
no només poden tenir èxit a les seves àrees de treball o associacionisme, sinó que fins i tot 
arriben a ser pioneres de les mateixes i a ser-hi a la vanguardia moltes vegades poc 
reconeguda. 

A 2019, el CJB ha tornat a programar l'acte sobre Teoria crip per tal de poder desenvolupar 
aquest objectiu. Un cop tancats els diferents ponents, l'Espai Diversitat Funcional i el seu 
secretari de referència van acabar decidint que l'acte s'havia d'anul·lar, ja que el propi grup 
de treball necessita un període de reflexió i replantejament de la seva implicació.  

Malgrat aquest fet, aquesta mateixa temàtica s'ha tractat en altres espais com en l'acte 
'Educació Sexual i Porno' del programa de Salut, que va comptar amb la participació d'Antonio 
Centeno del col·lectiu Yes, We Fuck! i va aportar una visió molt crítica sobre les violències 
normativistes que es produeixen al voltant del sexe. 

Influir en la política municipal en temàtica de drets de ciutadania facilitant que aquesta 
s'adeqüi a les necessitats de les persones joves així com avaluar el desplegament i 
implementació d'aquell seguit de propostes en matèria de drets de ciutadania plantejades 
des del CJB. 

2018 I 2019 
Aquest 2018 el CJB ha centrat la seva incidència política en la participació als consells 
municipals que tracten la diversitat en totes les seves vessants, com ara el Consell Municipal 
LGTBI, el Consell Municipal d'Immigració o en l'organització conjunta amb l'Ajuntament del 
Dia de la Diversitat 2019. A més, hem participat d'altres organismes com el Grup de Treball 
sobre Diversitat Funcional del CNJC i s'ha encetat la feina per garantir una comunicació 
inclusiva de les associacions i institucions no només en termes de gènere, que ja està 
treballant força, sinó també intercultural i no capacitista. 
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10.B. Avaluació de les accions 

10.1. Festival de la Diversitat 

Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2018 

El Festival de la Diversitat 2018 va tenir lloc el dissabte 12 de maig, entre les 16 i les 20h, i es 
va comptar amb la participació d'ECOM, les JUP, ACAPPS, AECS i la Xarxa Antirumors que van 
dinamitzar un total de 14 activitats simultànies. 
 
El Festival va comptar amb un total de 13 caus i esplais inscrits, més un assistent sense 
inscripció prèvia, que van sumar 174 nens i nenes. Si bé la quantitat és menor que a la dels 
altres anys, això es deu a que, donada la saturació dels espais en edicions prèvies i per petició 
de les entitats que organitzaven les activitats, el nombre màxim de participants es va 
concretar en un màxim de 14 grup o bé, de 200 infants. 
 
Tot i la pluja constant durant tota la tarda, que va causar la cancel·lació de l'activitat del circuit 
de cadires d'ECOM, la resta d'activitats programades es van poder redistribuir a l'espai tancat 
de La Fontana i els torns d'activitats no es van veure gaire afectats. 
 
A la nit, el concert va comptar amb la participació del grup Blind Reverendo, format per 
persones migrades i un cantant amb ceguera; i el duet de hip-hop lesbofeminista Ascensa 
Furore. L'assistència no va ser massa rellevant, motiu pel que es planteja annular aquesta part 
del festival i poder invertir en ampliar la de la tarda, que sempre és un èxit d'assistència. 

Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2019 

El Festival de la Diversitat 2019 no s'ha pogut dur a terme en la data prevista, el 23 de 
novembre, ja que tres de les federacions d'entitats educatives tenien la seva assemblea 
general ordinària i, per tant, es va fer impossible compatibilitzar-ho.  
 
Estaven previstes 13 activitats diferents promogudes per diferents entitats i organitzacions. 
En la línia de la valoració que es va fer del Festival de la Diversitat 2018, s'ha volgut augmentar 
el nombre d'activitats que entorn de la interculturalitat i l'antiracisme amb un taller per 
desmuntar mites de Joventut Multicultural Musulmana, una activitat del Catàleg Antirumors 
i dues activitats promogudes des de la Direcció de Drets de la Ciutadania i Diversitat. Aquesta 
activitat està prevista de reprogramar el tercer trimestre del curs 2019-2020. 

Indicadors 

Un mínim de 200 infants 
participant. 

2018 No s'ha assolit, ja que per decisió de les entitats 
participants es va limitar el nombre d'infants per sota 
d'aquesta marca, evitant així el col·lapse d'edicions 
prèvies. Aquesta era la primera edició amb límit 
d'inscripcions, que van sumar un total de 174 infants, 
xifra que es considera exitosa. 

2019 No s'ha realitzat 

Un mínim de 5 entitats 
organitzant una activitat. 

2018 S'ha assolit, ja que han organitzat activitats un total de 
5 entitats: les JUP, ECOM, ACAPPS, AECS i l'Institut 
Diversitas. 
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2019 Malgrat la cancel·lació de l'activitat, aquest objectiu 
hauria estat assolit. 

Un mínim de 10 entitats 
diferents inscrites. 

2018 S'ha assolit, ja que en aquesta edició s'hi han inscrit 13 
caus i esplais i ha participat un 14rt. 

2019 No s'ha realitzat 

Un mínim de cinc diversitats 
diferents tractades. 

2018 S'ha assolit, ja que al festival han tingut presència la 
diversitat d’orígens i cultural, la diversitat 
afectivosexual i de gènere, la diversitat intel·lectual, la 
diversitat auditiva, la diversitat visual i la diversitat 
psicomotriu. 

2019 Malgrat la cancel·lació de l'activitat, aquest objectiu 
hauria estat assolit. 

Materials obtinguts 

2018 Registre d'inscripcions, banner, actes dels GTs, 
fotografies de la jornada i full de torns d'activitats. 

2019 Actes del GT's, dossier informatiu, banners, fulls de 
torns i activitats. 

Nombre i perfil d'entitats / 
persones beneficiàries 

2018 Es van beneficiar un total de 14 esplais i caus, que 
sumen 174 nens i nenes assistents al Festival. 

2019 No s'ha realitzat 

Dates de realització 
2018 Dissabte 12 de maig. 
2019 Estava prevista pel 23 de novembre, tot i que finalment 

no s'ha pogut realitzar. 
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10.2. Campanya per la promoció de persones referents amb diversitat 
funcional i la seva inclusió al currículum escolar. 

Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2018 

El Grup de Treball de Diversitat Funcional va fer una primera pluja d'idees que va resultar en 
més de 40 personatges públics i/o històrics que viuen o amb viscut amb capacitats diverses. 
La majoria dels resultats, però, van correspondre a homes relacionats o bé amb el món de les 
ciències o bé amb el món de la música, motiu pel que es va fer una criba fins arribar als 10 
personatges amb paritat de gènere i dedicats a móns diversos com ara la resta d'arts, els 
esports, la moda o les ciències humanes i socials. 
 
Així doncs, la llista de personatges que composen la campanya pels referents amb diversitat 
funcional va ser: 
 
Isabella Spingmuhl - Síndrom de down, dissenyadora de moda 
Stepehen Hawkins - Esclerosi múltiple, físic 
Alison Lapper - Focomelia, pintora 
Beethoven - Sordera, músic 
Sara Carracelas - Paràlisi cerebral, nedadora olímpica 
Ataulfo Casado - Ceguera, pintor 
Pilar Lima - Sordera, senadora a l'Estat espanyol 
Isidro Esteve - Paràlisi, conductor de rallies 
Anne Sullivan - Ceguera i sordera, pedagoga 
Ray Charles - Ceguera, músic 
 
Les il·lustracions s'han fet en format retrat amb aquarel·la i s'hi han afegit textos i elements 
relatius a cada diversitat representada. Es començarà la seva difusió al gener del 2019. 

Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2019 

Realitzat a 2018 

Indicadors 

Un mínim d'una campanya a 
xarxes. 

2018 No s'ha assolit, ja que la campanya es realitzarà al 
2019. 

2019 S'ha assolit. 

Un mínim de 20 
personatges històrics amb 
diversitat funcional fets 
visibiles. 

2018 No s'ha assolit, ja que pel preu del retrat s'ha reduït a 
10 personatges. 

2019 Finalment, per estratègia comunicativa i per la 
quantitat de recursos econòmics es van prioritzar 10 
personatges. 

Un mínim de 10 entitats 
membre compartint la 
campanya. 

2018 No s'ha assolit, ja que la campanya tindrà lloc al 2019. 
2019 S'ha assolit 

Materials obtinguts 
2018 Actes dels GTs, esborrany de llistat, il·lustracions per la 

campanya. 
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2019 Il·lustracions als webs i xarxes. 

Nombre i perfil d'entitats / 
persones beneficiàries 

2018 Totes les persones joves de la ciutat de Barcelona així 
com els centres educatius de la ciutat. 

2019 No s'ha realitzat 

Dates de realització 
2018 Primavera del 2018 i difusió al gener 2019. 
2019 Finalment la campanya es va difondre durant el mes de 

gener del 2019. 
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10.3. La Fontana adaptada 

Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2018 

Resta pendent la implementació de les millores recollides en l'informe que va realitzar el 
Districte de Gràcia l'any 2017 (esglaó de la porta d'entrada, pendent de l'espai d'entrada de 
l'equipament, senyalística, wc, etc.).  
 
Es considera que per l'ús que hi ha de l'equipament per part de persones amb diversitat 
funcional, és molt important que el Districte de Gràcia dugui a terme aquestes millores. 
 

Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2019 

A 2019, s'ha canviat tot el vinilatge de l'equipament, fent-lo molt més visible.  
 
Resta pendent la implementació de la resta de millores plantejades a l'informe realitzat per 
part del Districte de Gràcia. 

Indicadors 

Nombre d'implementacions 
d'accessibilitat dutes a 
terme a l'Espai Jove la 
Fontana. 

2018 Previst per 2019 
2019 Tant sols s'ha implementat els nous vinils. 

Un mínim d'una valoració 
anual de l'accessibilitat de 
l'Espai Jove la Fontana per 
part del Grup de Treball de 
Diversitat Funcional. 

2018 S'ha assolit, havent estat el tema d'un GT al llarg de 
l'any. 

2019 S'ha assolit, havent estat el tema d'un GT al llarg de 
l'any. 

Un manifest o 
posicionament reclamant 
l'accessibilitat efectiva a 
tots els equipaments de 
joventut de la ciutat. 

2018 No s’ha assolit 
2019 No s’ha assolit 

Materials obtinguts 

2018 Informes de revisió de l'equipament així com 
planificació de les intervencions i fotos d'aquestes un 
cop fetes. 

2019 Vinilatge de l’equipament 
Nombre i perfil d'entitats / 
persones beneficiàries 

2018 Persones usuàries de l'Espai Jove la Fontana. 
2019 Persones usuàries de l'Espai Jove la Fontana. 

Dates de realització 
2018 Previst per 2019 
2019 Abril de 2019 
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10.4. Formació sobre Teoria Crip 

Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2018 

L'acció anava a consistir en una jornada formativa sobre les bases de la Teoria Crip, tot 
comptant amb la presència dels companys de Yes We Fuck i de Post-Op. A l'acte, una taula 
rodona on es reflexionava perquè s'estableix que la societat té una idea capacitista, igualant 
la funcionalitat majoritària amb la capacitat, sense considerar més formes de funcionament i 
entenent la funcionalitat majoritària com la única capaç, dividint els cossos entre les persones 
"capacitades" i les "discapacitades". 
 
A més, des de Yes We Fuck es va fer la proposta d'enfocar-ho des de la perspectiva dels drets 
sexuals de les persones amb diversitat funcional, proposta que va ser molt ben rebuda pel GT. 
 
Tot i així, i per motius de salut de les ponents aliens al CJB, no va estar possible fer l'acte. 
Finalment, l'altre ponent, n'Antonio Centeno de YWF, va ser reprogramat en el marc d'un acte 
de reflexió sobre la industria pornogràfica, la educació sexual i la inclusivitat a inicis de 2019 
en col·laboració amb l'àmbit de Salut del CJB. 

Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2019 

Aquesta acció es va reprogramar pel 2019 i es va programar una taula rodona per debatre 
sobre aquest tema i també sobre l'ús dels termes discapacitat o diversitat funcional.  
 
Un cop programat i amb els ponents confirmats, l'Espai Diversitat Funcional i el secretari 
referent de l'àmbit van acabar decidint que no hi havia prou forces en aquell moment per 
tirar endavant l'acte i, per aquest motiu, es va acabar suspenent. 

Indicadors 

Un mínim d'un acte obert 
on es generi debat sobre la 
teoria CRIP. 

2018 No s'ha assolit, ja que es va haver de cancel·lar per 
causes alienes al CJB. 

2019 No s'ha assolit, ja que s'ha hagut de cancel·lar per 
causes internes de l'Espai Diversitat Funcional del CJB. 

Un mínim de 20 persones 
assistents. 

2018 No s'ha assolit, ja que es va haver de cancel·lar per 
causes alienes al CJB. 

2019 No s'ha assolit, ja que s'ha hagut de cancel·lar per 
causes internes de l'Espai Diversitat Funcional del CJB. 

Un mínim de 3 entitats 
col·laboradores. 

2018 S'ha assolit, amb la col·laboració de les JUP, ECOM i Yes 
we fuck. 

2019 S'hagués assolit satisfactòriament amb la participació 
de l'Oficina de Vida Independent, la Fundació Pere 
Tarrés, Liant la Troca i les entitats del CJB. 

Materials obtinguts 
2018 Actes dels GTs. 
2019 Actes dels Espais. 

Nombre i perfil d'entitats / 
persones beneficiàries 

2018 No s'ha assolit degut a la cancel·lació. 
2019 No s'ha assolit degut a la cancel·lació. 

Dates de realització 
2018 4 de desembre. 
2019 9 d'octubre de 2019. 
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10.5. Trobada d'entitats del Consell Municipal d'Immigració de Barcelona 

Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2018 

Durant 2018 s'ha participat en el programa de Barcelona Ciutat Diversa, que treballava sobre 
la relació entre Joves, Habitatge i Migració.  
Des del CJB es va detectar que hi havia molt poc, o nul, contingut sobre la temàtica en la seva 
globalitat, i per tant era interessant teixir xarxa amb altre agents per a seure en una taula de 
debat en el marc de la jornada.  
Finalment, després d'una extensa recerca, es va col·laborar amb l'Assessoria d'Habitatge dels 
Punts InfoJove, amb el CEAR, la PAH i el GT d'Emancipació del CJB.  
El debat no va sortir segons el previst, ja que l'espai i l'organització eren confoses, sumat al 
gran volum d'actes simultanis. 

Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2019 

--- 

Indicadors 

Un mínim d'un acte en el 
marc del BCD. 

2018 Assolit 
2019  

Un mínim de 20 persones 
assistents. 

2018 No assolit. Van participar-hi 5 persones 
2019  

Un mínim de dues difusions 
en tramesa. 

2018 Assolit 
2019  

 
2018  
2019  

ESBORRAR 
2018  
2019  

ESBORRAR 
2018  
2019  

ESBORRAR 
2018  
2019  

Materials obtinguts 
2018  
2019  

Nombre i perfil d'entitats / 
persones beneficiàries 

2018 -CEAR 
-PAH 
-Punts InfoJove 
-Assistens a Barcelona Ciutat Diversa 

2019  

Dates de realització 
2018 4 de novembre de 2018 
2019  
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10.6. Dia de la Diversitat 

Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2018 

El Dia de la Diversitat de 2018 va tenir lloc a l'Espai Jove la Fontana durant els dies 22, 23, 24 
i 25 d'octubre en horari de matí i va comptar amb la participació de més de 800 joves 
provinents de centres d'educació públics de la ciutat de Barcelona. 
 
D'entre els entitats de Diversitat Funcional membre del CJB, van participar-hi ECOM, Saräu i 
les JUP. 
 
ECOM va participar amb el seu ja tradicional circuit d'obstacles per persones amb mobilitat 
reduïda, però també amb un dels seminaris de llarga durada sobre diversitat motriu. 
Saräu, per la seva banda, va participar amb un dels seus tallers d'oci i diversitat funcional, tot 
centrant-se en la capacitat transformadora de l'oci i les activitats culturals quan aquestes 
impliquen les persones amb diversitat. 
 
Un any més, però, ha estat present la dificultat de les entitats juvenils per participar-hi a les 
jornades ja que l'horari de matí és molt poc compatible amb el model associatiu de les 
persones joves. 
 
Tot i així, la valoració és positiva un any més i les entitats participants fan un retorn molt 
positiu a més de fer explícites les seves ganes de participar en futures edicions. A més, es 
valora que l'espai hagi tornat a ser la Fontana, ja que a Can Batlló es van presentar moltes 
dificultats degut a que l'espai no es troba adaptat a la mobilitat reduïda, la ceguera o altres 
diversitats funcionals. 

Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2019 

El Dia de la Diversitat de 2019 va tenir lloc a l'Espai Jove la Fontana durant els dies 21, 22, 23 
i 24 d’octubre en horari de matí.  
 
D'entre les entitats de Diversitat Funcional membre del CJB, va participar-hi ECOM.  
De la mateixa manera que l'any anterior, des del CJB es va intentar promoure la participació 
per part de les entitats juvenils.  
 
Malauradament,  com que les jornades són en horari de matí, finalment l'entitat que estava 
confirmada com a participant no va poder participar-hi.  
 

Indicadors 

Un mínim de 3 entitats 
membre participants. 

2018 S'ha assolit, ja que des del CJB han participat Särau, les 
JUP i ECOM. 

2019 S'ha assolit, ja que des del CJB han participat Särau, les 
JUP i ECOM. 

Un mínim de dues difusions 
per tramesa. 

2018 S'ha assolit. 
2019 S'ha assolit. 
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Un mínim de 200 joves 
participants a les activitats 
programades per entitats 
del CJB. 

2018 S'ha assolit, ja que al total de les jornades han 
participat més de 800 joves. 

2019 S'ha assolit, ja que al total de les jornades han 
participat més de 800 joves. 

Materials obtinguts 

2018 Materials de difusió elaborats per l'organització del Dia 
de la Diversitat i fotografies dels actes programats per 
entitats membre del CJB. 

2019 Materials de difusió elaborats per l'organització del Dia 
de la Diversitat. 

Nombre i perfil d'entitats / 
persones beneficiàries 

2018 800 joves de secundària de la ciutat de Barcelona. 
2019 800 joves de secundària de la ciutat de Barcelona. 

Dates de realització 
2018 22, 23, 24 i 25 d'octubre. 
2019 21, 22, 23 i 24 d'octubre 
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10.8. "Aixada Antiracista" 

Formació en perspectiva intercultural a les entitats i associacions juvenils 

Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2018 

Al 2018 es va organitzar una formació sobre interculturalitat a l'associacionisme programada 
pels dijous 7, 14, 21 i 28 de juny, de 18h a 21h. Aquesta formació estaria impartida per SOS 
Racisme, BocaRàdio, l'Aixada Antiracista i Joventut Multicultural Musulmana, 
respectivament, tot tractant temes com ara la lluita antiracista, la comunicació inclusiva o la 
gestió de recursos amb perspectiva intercultural. 
 
Malauradament, a la formació només s'hi van inscriure dues entitats, i altres joves interessats 
ens van fer arribar que es tractava d'una mala calendartizació doncs coincidia amb la època 
d’exàmens universitaris. 
 
Així doncs, des del CJB es va decidir ajornar les formacions fins la tardor. Aquesta va tornar a 
programar-se els dimecres 3, 10, 17 i 24 d'octubre; però novament les inscripcions es van 
quedar només en 3 entitats. 
 
Entenent que el format formatiu, tot i l'esforç i la gestió realitzats, no ha estat atractiu pel 
públic; es planteja concentrar la formació en un sol dia intensiu tot escollint un únic tema que 
faci de fil i sigui atractiu per filar tots els continguts plantejats. 

Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2019 

Després de contactar amb les entitats, es va determinar que hi havia poc interès per a 
participar, per tant es va decidir no tirar endavant amb la formació.  
 
En cas de demanda per part de les entitats, es vehicularà la formació a través del CRAJ.  
 

Indicadors 

Un mínim d'una formació 
impartida a entitats 
membres. 

2018 No s'ha assolit. 
2019 No s'ha assolit. 

Un mínim de 10 entitats 
membre participants. 

2018 No s'ha assolit, ja que només es van apuntar 3 entitats. 
2019 No s'ha assolit. 

Un mínim de 20 persones 
assistents a la formació. 

2018 No s'ha assolit. 
2019 No s'ha assolit. 

Materials obtinguts 
2018 Registre d'inscripcions i materials de difusió. 
2019 No realitzat 

Nombre i perfil d'entitats / 
persones beneficiàries 

2018 No realitzat 
2019 No realitzat 

Dates de realització 
2018 Al juny i a l'octubre de 2018. 
2019 No realitzat 
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10.9. "Gitanismes" 

Foment de l'associacionisme del poble jove i gitano i difusió sobre la realitat 
cultural d'aquest col·lectiu 

Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2018 

L'acció de la línia "Gitanismes" al 2018 va consistir en una ponència sobre feminismes gitanos 
a càrrec de Sílvia Agüero, activista gitana, feminista i lactant, a la Lleialtat Santsenca el 16 
d'octubre. 
 
La Sílvia Agüero va exposar, durant dues hores, una breu història del poble gitano a la 
península amb perspectiva de gènere, així com la situació legal de les dones gitanes dins un 
Estat antigitano com l'Espanyol -i gairebé tots els estats europeus-. Va explicar la diferència 
entre gitanofòbia i antigitanisme, i va entrar en discriminacions específiques dins l'educació 
formal, la sanitat o l'urbanisme. 
 
L'acte va ser tot un èxit, amb 175 assistents que van copsar l'auditori de la Lleialtat Santsenca, 
i posteriorment a l'exposició es va iniciar una enriquidora ronda de preguntes amb el públic 
de més d'una hora on diferents assistents gitanes van confrontar el seu punt de vista amb la 
Sílvia i van fer palesa la diversitat d'opinions i de manera d'encarar l'emancipació i els 
feminismes al poble gitano. 
 
Finalment, l'acte es va complementar amb la redacció d'una entrevista a la Sílvia Agüero per 
al web del CJB i amb el seguiment en directe de l'acte per Instagram i Twitter. 

Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2019 

Realitzat a 2018 

Indicadors 

Un mínim d'un acte obert 
on es generi debat sobre la 
interculturalitat des del 
poble gitano. 

2018 S'ha assolit. 
2019 Realitzat a 2018 

Un mínim de 20 persones 
assistents. 

2018 S'ha assolit sobradament, amb 175 assistents totals a 
l'acte. 

2019 Realitzat a 2018 

Un mínim de 3 entitats 
gitanes participants. 

2018 S'ha assolit, amb la Sílvia Agüero representant 
"Gitanicemos el mundo", i amb assistents que van 
intervenir des del public com a membres del Consell 
Municipal del Poble Gitano, Lachó Bajçi Calí y Voces 
Gitanas. 

2019 Realitzat a 2018 

Materials obtinguts 
2018 Cartell promocional, gravació i publicació de 

l'entrevista, fotografies de l'acte. 
2019 Realitzat a 2018 
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Nombre i perfil d'entitats / 
persones beneficiàries 

2018 175 assistents, així com les persones que van seguir 
l'acte per xarxes. 

2019 Realitzat a 2018 

Dates de realització 
2018 El 16 d'octubre. 
2019 Realitzat a 2018 
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10.10. Acció per la visibilitat de persones joves refugiades i en situació d'asil 
a Barcelona 

Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2018 

L'acció per la visibilitat de les persones refugiades a la ciutat de Barcelona del 2018 va 
consistitr en una Biblioteca Vivent organitzada conjuntament amb ACATHI i la Xarxa 
Antirumors, tot treballant la interseccionalitat entre migració i identitats LGBTI+. 
 
La Biblioteca Vivent es va dur a terme a la Facultat de Geografia i Història de la Universitat de 
Barcelona, i van assistir 12 persones com a públic, provinents de AECS i Sin Vergüenza 
principalment. 

Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2019 

Realitzat a 2018 

Indicadors 

Un mínim d'un acte obert. 
2018 S'ha assolit, havent-se organitzat la Biblioteca Vivent 

amb ACATHI a la UB Raval. 
2019 Realitzat a 2018 

Un mínim de 5 persones 
joves i refugiades 
contactades. 

2018 S'ha assolit, amb 4 persones refugiades participants a 
la Biblioteca Vivent com a llibres, i dues més que 
exercien de coordinadores i presentadores de 
l'activitat. 

2019 Realitzat a 2018 

Un mínim de 20 persones 
assistents. 

2018 No s'ha assolit, ja que a al Biblioteca Vivent només van 
participar 12 persones. 

2019 Realitzat a 2018 

Materials obtinguts 
2018 Actes del GT, document de reserva de l'activitat i de 

l'espai i fotografies. 
2019 Realitzat a 2018 

Nombre i perfil d'entitats / 
persones beneficiàries 

2018 Es van beneficiar les 12 assistents a l'acte. 
2019 Realitzat a 2018 

Dates de realització 
2018 El 15 de maig de 2018. 
2019 Realitzat a 2018 
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10.11. Protocol per a l'abordatge de les violències al CJB 

Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2018 

Durant 2018 s'ha definit el contingut del Protocol per l'abordatge de les violències al CJB, i 
s'ha realitzat el procés de votació de la comissió executora del Protocol.  
 
Està previst que durant 2019 es realitzin les elaboracions dels recursos gràfics i materials, així 
com l'acompanyament a entitats 

Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2019 

A 2019 s’han elaborat i generat els recursos gràfics i els materials, sent ja aptes per al lloguer 
per part de les entitats membres. 
 
Com a CJB, s’ha iniciat l’aplicació del Protocol, generant una comissió interequips per al 
desenvolupament d’aquest. La comissió ha realitzat una formació interna a totes les 
treballadores del CRAJ, PIJ, Fontana i CJB, i s’ha reunit trimestralment per a tractar l’evolució 
del protocol.  
 
S’ha realitzat una formació per a entitats, amb 14 entitats assistents, i s’ha donat suport amb 
cessió de material i assessorament a 9 entitats 
 
L’aplicació del protocol encara té molt marge de millora, motiu per el qual a principis de 2020 
es realitzarà un a avaluació interna de com ha funcionat, per a poder realitzar millores al 
respecte.  

Indicadors 

Una reunió anual de la 
Comissió de Seguiment. 

2018 S’ha assolit 
2019 S’ha assolit 

Un acte de presentació del 
protocol. 

2018 Previst per 2019 
2019 No s’ha assolit, ja que primer s’ha decidit analitzar 

l’aplicabilitat en el si del CJB 
Un mínim de 30 persones 
assistents a l'acte de 
presentació. 

2018 Previst per 2019 
2019 No s’ha assolit, ja que primer s’ha decidit analitzar 

l’aplicabilitat en el si del CJB 

Nombre i perfil d'entitats / 
persones beneficiàries 

2018 El secretariat i les treballadores del CJB 
2019 Les entitats del CJB, el secretariat i les treballadores del 

CJB 

Dates de realització 
2018 Durant tot el bienni. 
2019 Durant tot el bienni. 
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10.C. Espais d’interlocució i participació interna i externa 

Espais d'interlocució interna Nombre de trobades 

Espai de Diversitat Funcional 16 

Espais d'interlocució externa Nombre de trobades 

Consell Municipal LGTBI 4 

Consell Municipal d’Immigració 4 

Dia de la Diversitat  10 

Grup de Treball de Diversitat Funcional del CNJC 4 
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Introducció 

Al Consell de la Joventut de Barcelona tenim un compromís amb la promoció i el foment d'uns 

hàbits de vida responsables amb el medi ambient tant entre les persones joves a títol individual 

com al sí de les entitats membres, ja que creiem que només des del canvi cultural i la pedagogia 

s'assolirà una societat més sostenible. Així doncs, el programa de Sostenibilitat del CJB està 

conformat per tres eixos: les pràctiques ecològiques, l'economia circular i col·laborativa, i les 

relacions socials i l'associacionisme. Tres eixos transversals a les nostres accions com ara el 

foment de la bicicleta i la mobilitat sostenible, la reducció de la petjada de les activitats del 

consell o el foment d'espais compartits. 

 

7.A. Objectius 

Promoure la mobilitat sostenible i un urbanisme racional fet a escala humana així com fer 
incidència amb una perspectiva jove sobre les mesures que prenguin les institucions en 
aquest àmbit. 

2018 I 2019 
A 2018 el CJB ha fet el procés de disseny col·laboratiu d'un mapa de Barcelona peatonal tot 
tenint en compte el temps que es trigaria en anar caminant entre les diferents parades, i 
també en bicicleta. L'objectiu, tot seguint les indicacions del Pla de Mobilitat que prioritza la 
mobilitat en l'ordre "peató, bicicleta, transport públic, transport privat" és fomentar l’ús per 
part de les persones joves de les dues primeres opcions de mobilitat front a les dues últimes. 
A més a més, el CJB ha fomentat i coordinat la participació d'entitats membre als processos 
participatius de la ideació i disseny de superilles als seus territoris, havent-se concretat en la 
participació del CJD7 en el procés de la superilla d'Horta. 

A 2019, el CJB ha centrat esforços en la tasca de difusió d'aquest mapa amb l'objectiu d'arribar 
a un major nombre de persones que en els repartiments habituals amb el mapa de foment 
dels trajectes a peu i en bicicleta. Per aquest motiu, en primer lloc, s'ha fet un repartiment als 
punts habituals (PIJ, JIP, entitats membres, instituts, espais joves, etc.).  

Paral·lelament, s'ha establert noves col·laboracions amb tres agents que han participat de la 
distribució del recurs: la Federació d'Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona i Bicing. 

Promoure les pràctiques sostenibles i la responsabilitat amb el medi ambient per part de 
les entitats juvenils de Barcelona així com donar suport a les mesures que prenguin en 
aquest àmbit. 

2018 i 2019 
A 2018 el CJB ha redactat col·laborativament una guia per fomentar les pràctiques sostenibles 
i responsables de les entitats membre que practiquin campaments i sortides a la natura, 
activitats que fan generalment entitats d'esplai i cau però que es poden adaptar a qualsevol 
entitat juvenil que surti a la natura. La guia ha estat publicada només digitalment i en format 
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descarregable, entenent que així es redueix el consum de materials fungibles i d'alguns 
elements molt contaminants com les tintes. La guia va estar un èxit i molts esplais i caus la 
van descarregar per tal de millorar les seves pràctiques, especialment als campaments d'estiu. 

A 2019 el CJB ha difós la guia SOS Campaments per tal de fomentar pràctiques sostenibles i 
responsables de les entitats membre que practiquin campaments i sortides a la natura, 
activitats que fan generalment entitats d'esplai i cau però que es poden adaptar a qualsevol 
entitat juvenil que surti a la natura. 

Així doncs, es va fer un segon acte de presentació de la guia en el marc de les Jornades de la 
Sostenibilitat i es va dur a terme una exposició en gran format sobre la Guia. 

Incentivar noves iniciatives en temàtica de sostenibilitat i promoure accions innovadores i 
noves propostes fetes des del jovent en aquest àmbit. 

2018 I 2019 
Aquest 2018 el CJB ha gestionat una petita horta al terrat de l'Espai Jove la Fontana. La gestió 
d'aquesta horta s'ha tramés via xarxes socials per tal de fomentar la pedagogia i el 
coneixement sobre els cultius de proximitat i, fins i tot, es van fer servir alguns dels ingredients 
conreats per tal de cuinar una paella vegetariana durant les jornades de sostenibilitat dutes a 
terme al juny, un altre projecte nou del conjunt d'equips que treballen a l'equipament. 

A més a més, s'han gestionat els tràmits i s'ha dissenyat la participació de l'equipament en la 
propera marató energètica, transitant així cap a un model referent de gestió cívica amb 
mirada responsable al Districte de Gràcia. 

A 2019 el CJB ha acollit les reunions de Fridays for Future i ha reactivat un Espai de 
Sostenibilitat amb més presència de membre de diferents entitats que no havien participat 
fins al moment.  

L'Espai va redefinir les línies per tal que tinguessin un vessant polític més fort. D'aquesta 
manera, després de diverses sessions de conceptualització d'objectius, es va acabar acordant 
focalitzar la feina en la contaminació de l'aire. Es va dur a terme una xerrada formativa oberta 
amb l'Institut de Salut Global, Fridays for Future i Plataforma per la Qualitat de l'Aire. De la 
relatoria de l'acte se'n van extreure les conclusions principals i es va aprofitar per començar 
a participar d'espais estratègics en línia amb aquests objectius com la Zona de Baixes 
Emissions.  

Finalment, es va treballar també amb l'Espai els objectius de cara a la redacció de noves línies 
pel 2020-2021 que canvien radicalment el pes i objectius d'aquest àmbit, donant-li una 
importància central en la tasca del CJB. 
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7.B. Avaluació de les accions 

7.1. Foment de la mobilitat sostenible i campanya per un urbanisme a escala 
humana i racionalitzat 

Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2018 

Al 2018 l'acció ha consistit en el disseny del mapa peatonal i ciclista de la ciutat, tot indicant 
les distàncies en minuts entre nombrosos punts d'interès de l'àrea de la ciutat de Barcelona. 
El procés de disseny es va dur a terme en diverses reunions del Grup de Treball de 
Sostenibilitat, on han participat activament Esplac, Federació Don Bosco, Enginyers Sense 
Fronteres i les JERC, així com eventualment altres entitats joves de la ciutat. 
 
Aquest procés va consistir en el càlcul, gràcies a eines digitals com ara Google maps, de les 
distàncies a peu i en bicicleta entre les diferents parades de metro de la ciutat, que van ser 
traslladades a una taula de càlculs. Després, sobre un mapa de la ciutat a gran escala, el grup 
de treball va situar amb xinxetes aquells altres punts de la ciutat que, en tant que persones 
joves, considerem d'interès: facultats, biblioteques, zones esportives a l'aire lliure, parcs, 
Espais Joves i alguns centres cívics, i es va calcular novament la distància en bicicleta i a peu 
entre aquests nous punts i les estacions de metro més properes. 
 
Amb aquesta taula de dades finals, es va passar a un il·lustrador que va fer un mapa escalat 
de la ciutat amb les línies de metro indicant les distàncies a peu i en bici entre parades i es 
van afegir en versió il·lustració els punts d'interès per a joves escollits pel grup de treball. 
El mapa s'ha produït en versió digital i es presentarà al 2019. 
 
A més, el CJB ha iniciat la seva participació al disseny de la superilla d'Horta-Guinardo, on la 
representació del jovent ha estat a càrrec de l'entitat CJD7 amb qui el CJB ha establert una 
coordinació per aportar l'opinió jove i organitzar un acte en la inauguració de la superilla 
prevista pel 2020. 

Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2019 

Aquest any 2019, s'ha constituït un nou Espai de Sostenibilitat, que ha promogut nous 
projectes i un replantejament del grup de treball.  
 
El primer acte realitzat ha estat la xerrada formativa titulada 'Qualitat de l'aire: un problema 
de salut pública, un repte de ciutat'.  
 
El grup, en una primera fase de constitució ha optat per dur a terme formació en els àmbits 
prioritzats segons interès i importància. Un d'aquests és, precisament l'estat de la 
contaminació ambiental de Barcelona. Per aquest motiu, es va organitzar una xerrada 
formativa oberta amb representants expertes de tres organitzacions diferents: Institut de 
Salut Global de Barcelona, Plataforma per la Qualitat de l'Aire, Fridays for Future.  
 
Ha comptat amb una participació de 28 persones. 

Indicadors 
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Presència activa del CJB en 
al menys una inauguració 
d'una Superilla. 
S'ha difós juntament amb 
Bicing, la FAVB i 
l'Independent de Gràcia, a 
part de les entitats juvenils 
del CJB: s'han repartit més 
de 3000 exemplars i s'han 
establert estratègies 
comunicatives en xarxa amb 
cadascuna d'aquestes 
organitzacions. 

2018 No assolit, ja que no s'ha inaugurat cap superilla a l'any 
2018 on el CJB hagués participat del procés 
col·laboratiu. 

2019 L'acció no s'ha mantingut durant el 2019 i, per tant, no 
es pot valorar aquest indicador. 

Elaboració d'un recull o 
informe sobre què desitgen 
fer els joves als espais 
pacificats. 

2018 S'ha assolit. Es compta amb les mesures reclamades al 
document "Sacsegem la ciutat: reivindicacions de les 
associacions juvenils per a Barcelona". 

2019 L'acció no s'ha mantingut durant el 2019 i, per tant, no 
es pot valorar aquest indicador. 

Elaboració d'un mapa de 
distàncies a peu a la ciutat 

2018 S'ha assolit, havent-se creat un mapa de distàncies a 
peu i en bicicleta entre estacions de metro i punts 
d'interès per a joves. 

2019 S'ha assolit, amb la difusió i repartiment del mapa de 
distàncies a peu i en bicicleta entre estacions de metro 
i punts d'interès per a joves. 

Elaboració d'una campanya 
en xarxes 

2018 No assolit. Prevista per a 2019. 
2019 Degut al replantejament i reformulació de l'Espai de 

Sostenibilitat no s'ha dut a terme aquesta acció i, per 
tant, no es pot valorar aquest indicador. 

Materials obtinguts 
2018 Esborranys del mapa de distàncies a peu i en bicicleta i 

versió final tant digital del mateix, actes dels GTs. 
2019 Cartell i fotografies de l'acte. 

Nombre i perfil d'entitats / 
persones beneficiàries 

2018 Entitats i associacions juvenils de Barcelona, així com 
joves usuaris dels Espais Jove de la ciutat. 

2019 Entitats i associacions juvenils i persones joves no 
associades de Barcelona. 

Dates de realització 
2018 Tardor de 2018. 
2019 11 de juny de 2019. 
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7.2. "S.O.S. Campaments" 

Sensibilització sobre sostenibilitat i responsabilitat mediambiental en les 
activitats de les entitats joves a la natura 

Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2018 

L'acció ha consistit en l'elaboració d'una guia digital per a caus, esplais i qualsevol entitat jove 
que realitzi campaments, on es donen consells i instruccions per reduir la petjada ambiental i 
l'impacte al medi dels mateixos. 
 
La guia està dividida en diferents seccions segons el recurs que es vol adreçar i, a més, proposa 
activitats i mètodes d'avaluació per conèixer amb certa exactitud quin ha estat l'impacte dels 
campaments i intentar reduir-ho matemàticament de cara a següents edicions. 
 
El document ha estat redactat pel Grup de Treball de Sostenibilitat entre els mesos de febrer 
i maig, tot partint d'una anàlisi de les necessitats dels esplais i caus mitjançant un qüestionari 
d'usos i costums. Al Grup de Treball han participat activament Esplac, la Federació Don Bosco 
i Enginyeria Sense Fronteres, i ha comptat amb el suport del MCECC. 
 
La guia ha estat dissenyada durant el mes de juny i va sortir en format digital tot just abans 
de començar l’època de campaments. Es va decidir no fer-la impresa precisament per ser 
conseqüent amb l’ètica de la mateixa, reduint la petjada que hauria implicat fer-la en format 
físic. 

Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2019 

Un cop elaborada, durant el 2019, s'han centrat els esforços en la difusió de la Guia.  
 
En aquest cas s'han aprofitat moments d'interès en clau temporal (abans de campaments de 
primavera i estiu) dels caus i esplais, difusió entre els representants de les entitats educatives 
i alguns esdeveniments de sostenibilitat en què participessin les entitats educatives, com per 
exemple, les Jornades de la Sostenibilitat, en les quals es va presentar la Guia i es va realitzar 
una exposició amb els continguts. 

Indicadors 

Realització un mínim d'una 
formació per a entitats 
d'educació en el lleure que 
tinguin previst realitzar 
activitats a la natura. 

2018 S'ha assolit, ja que la formació ha estat substituïda per 
un recurs formatiu en format guia. 

2019 S'ha assolit, ja que la formació s'ha substituït per la 
presentació de la guia en una exposició en gran suport. 

10 entitats participants a la 
formació 

2018 S'ha assolit 
2019 No s'ha assolit. 

Redacció d'un document o 
recull de consells i 
pràctiques responsables a la 
natura 

2018 S'ha assolit, ja que la guia compta a la darrera pàgina 
amb un llistat de recursos sostenibles. 

2019 Realitzat durant el 2018 
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Realització d'una campanya 
en xarxes 

2018 S'ha assolit, fent promoció de la guia per Twitter i 
Instagram. 

2019 S'ha assolit, fent promoció de la guia per Twitter i 
Instagram. 

Materials obtinguts 
2018 Actes dels GTs, esborrany i document final de la guia, 

imatges de la campanya de difusió on-line. 
2019 Jornades sostenibles, imatgeria.  

Nombre i perfil d'entitats / 
persones beneficiàries 

2018 S'han beneficiat de la guia la totalitat de federacions 
d'educació en el lleure que pertanyen al CJB, així com 
altres entitats que l'han sol·licitada ja que organitzen 
trobades d'estiu i/o campaments tot i no ser una 
entitat que se’n dediqui específicament. 

2019 S'han beneficiat de la guia la totalitat de federacions 
d'educació en el lleure que pertanyen al CJB, així com 
altres entitats que l'han sol·licitada ja que organitzen 
trobades d'estiu i/o campaments tot i no ser una 
entitat que se’n dediqui específicament. 

Dates de realització 
2018 Entre el febrer i el juny de 2018. 
2019 Entre el març i el juny de 2019. 
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7.3. Foment dels productes de temporada i els horts urbans per una 
alimentació de proximitat i responsable. 

Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2018 

L'acció ha consistit en el manteniment d'un petit hort a l'Espai Jove la Fontana, en el qual 
s'han plantat i collit els següents vegetals i se n'ha fet difusió de la seva evolució en el canal 
d'Instagram del CJB: 
 
Gener: plantament d'alls. 
Febrer: manteniment d'alls. 
Març: manteniment d'alls i plantament de cebes. 
Abril: manteniment d'alls i cebes. 
Maig: plantament de tomaques i manteniment d'alls i cebes. 
Juny: collita d'alls i cebes, manteniment de tomaques i plantament de carabasses. 
Juliol: manteniment de carabasses i tomaques, així com collita constant de tomaques i secat 
d'alls. 
Agost: - 
Setembre: recuperació de la carabassera, descart de les tomaqueres i repartiment dels alls 
secs ja aptes pel consum. 
Octubre: guaret. 
Novembre: guaret. 
Desembre: plantament d'alls. 
A banda, també s'ha afegit una altra línia de treball de plantació referent a flors i plantes 
decoratives per enverdir l'Espai Jove la Fontana i fer igualment difusió en xarxes: 
Març: reproducció de potus i planta del diner per esqueixos. 
Abril: plantació de bulbs de gladiolus. 
Maig: plantació de menta i alfàbega. 
Juny: transplant de potus i plantes del diner. 
Juliol: floració dels gladiolus. 
Agost: - 
Setembre: descart de la menta i l'alfàbega fetes malbé i plantament de nova menta. Plantació 
de rododendre. 
Octubre: plantació de romaní i creació d'un hort de cactus i crasses. 
Novembre: manteniment. 
Desembre: plantació de l'arbre de jade. 
 
A banda, s'ha procedit al disseny d'un calendari imantat per penjar sobre superfícies 
metàl·liques on s'especifica amb una estètica jove quins son els productes de temporada per 
tal de fer més senzill consumir responsablement. Aquest calendari imantat serà produït 
físicament al 2019. 

Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2019 

L'acció va acabar el 2018 i s'ha substituït per uns nous horts que gestiona l'Espai Jove la 
Fontana juntament amb una entitat de diversitat funcional del Districte de Gràcia. 
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Indicadors 

Gestió col·lectiva d'un hort 
o petit cultiu a l'Espai Jove la 
Fontana 

2018 S'ha assolit. 
2019 S'ha assolit. 

Elaboració d'una campanya 
a xarxes sobre productes de 
temporada 

2018 S'ha assolit, amb la difusió del procés de cura i gestió 
del petit hort a l'Espai Jove la Fontana. 

2019 No s'ha assolit, ja que l'Espai Sostenibilitat va descartar 
el projecte. 

Elaboració d'un calendari de 
plantació i recol·lecció per a 
les entitats membre 

2018 S'ha assolit. 
2019 No s'ha assolit, ja que l'Espai Sostenibilitat va descartar 

el projecte. 
Elaboració d'un document 
de consells per fer una 
compra d'aliments 
responsable 

2018 No s'ha assolit. Previst per 2019 
2019 No s'ha assolit, ja que l'Espai Sostenibilitat va descartar 

el projecte. 

Materials obtinguts 
2018 Disseny de l'imàn i recull de fotografies de la plantació 

a l'Espai Jove la Fontana. 
2019 - 

Nombre i perfil d'entitats / 
persones beneficiàries 

2018 Joves a títol individual. 
2019 Joves a títol individual. 

Dates de realització 
2018 Durant tot el 2018. 
2019 - 
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7.4. "Espai laboratori" 

Cessió d'espais per l'experimentació i la ideació de projectes de sostenibilitat. 

Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2018 

Els projectes pilot implantats a l'Espai Jove la Fontana al 2018 han estat la guia "Fem pinya 
contra el canvi climàtic" i la "Marató Energètica", tots dos iniciatives de l'Ajuntament per 
fomentar la sostenibilitat i la reducció de consum dels equipaments i associacions de la ciutat. 
Pel que fa a la guia, aquesta s'ha testat amb 30 línies de treball del CJB en les quals es pretenia 
reduir el seu impacte al clima i, posteriorment, s'ha procedit a aplicar-hi el sistema d'avaluació 
proposat per la mateixa guia. 
 
Pel que fa a la Marató Energètica, a l'Espai Jove la Fontana s'han aplicat millores a les cisternes 
i aixetes dels lavabos per tal de disminuir el consum d'aigua corrent, s'ha aprofitat el calor 
residual de les calefaccions i reajustat les temperatures a les necessitats de les treballadores. 

Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2019 

El 2019, per una banda el CJB ha participat de la iniciativa 'Marató Energètica' duent a terme 
una campanya a l'equipament per tal de conscienciar els treballadors i treballadores de 
l'equipament i dels diferents serveis i les persones usuàries. D'altra banda, també s'ha dut a 
terme la cloenda de la Marató Energètica a l'Espai Jove la Fontana amb la resta de serveis del 
Districte de Gràcia participants d'aquest projecte. 
 
Per últim, destaquem també la cessió d'espais de l'Espai Jove la Fontana al col·lectiu Fridays 
for Future, que està convertint-se en un dels majors moviments socials juvenils en la temàtica 
de l'emergència climàtica. 

Indicadors 

Un mínim de 20 activitats 
que hagin complit amb el 
barem 2/3. 

2018 No s'ha assolit. 
2019 No s'ha assolit. 

Un mínim d'un informe de 
retorn al grup motor de 
"Fem pinya contra el canvi 
climàtic" amb suggerències, 
aportacions i resultats de la 
implementació de la guia al 
CJB. 

2018 No s'ha assolit. 
2019 No s'ha assolit. 

Un mínim d'un grup motor 
per una nova iniciativa 
sostenible a la Fontana 

2018 S'ha assolit, amb la Comissió Sostenible liderant els 
canvis per la Marató Energètica. 

2019 S'ha assolit, amb la Comissió Sostenible liderant els 
canvis per la Marató Energètica. 

Materials obtinguts 
2018 Informe de consum per la Marató Energètica, 

document de revisió del compliment de les línies del 
CJB amb la guia "Fem pinya contar el canvi climàtic". 
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2019  

Nombre i perfil d'entitats / 
persones beneficiàries 

2018 Joves que han participat de les línies del CJB, així com 
de l'Espai Jove la Fontana. 

2019 Joves que han participat de les línies del CJB així com el 
col·lectiu Fridays for Future. 

Dates de realització 
2018 Al llarg de 2018 
2019 Al llarg de 2019 
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7.5. Amics de la bicicleta 

Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2018 

Aquest any, la línia d'Amics de la bicicleta s'ha desenvolupat amb la posada en marxa del taller 
públic de reparació de bicicletes, instal·lat a la planta baixa de l'Espai Jove la Fontana, així com 
en la implantació d'altres mesures recomanades des de l'organització que atorga el segell, 
com ara: la indicació als pòsters i esdeveniments organitzats pel CJB de que hi ha aparcament 
de bicicletes disponible a l'espai, indicació mitjançant vinils de la disponibilitat d'aparcament 
per bicis i del punt de reparació públic a l'Espai Jove la Fontana, i amb l'increment d'un 200% 
de persones treballadores que arriben a les oficines en bicicleta, passant d'un a tres. 
 
Pel que fa al segell, quedem a l'espera de l'adquisició de guixetes per emmagatzemar 
bicicletes plegables per tal d'acomplir els requisits i obtenir el segell definitiu. 

Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2019 

Realitzat a 2019, i s’han seguit realitzant tallers i formacions vinculades al transport en 
bicicleta, en el marc de les Jornades per la Sostenibilitat.  

Indicadors 

Aconseguir el títol d'Edifici 
amic de la bicicleta 

2018 No s'ha assolit, ja que encara queden alguns dels 
requisits per acomplir, tot i que s'ha avançat en gran 
mesura durant l'any. 

2019 No s'ha assolit, ja que encara queden alguns dels 
requisits per acomplir, tot i que s'ha avançat en gran 
mesura durant l'any. 

Un mínim d'una formació 
vinculada al transport en 
bicicleta 

2018 S'ha assolit, amb una formació en autoreparació de 
bicicletes realitzada al punt públic de reparació 
instal·lar a l'Espai Jove la Fontana en el marc de les 
Jornades de la Sostenibilitat. 

2019 S'ha assolit, amb una formació en autoreparació de 
bicicletes realitzada al punt públic de reparació 
instal·lar a l'Espai Jove la Fontana en el marc de les 
Jornades de la Sostenibilitat. 

Un mínim de 10 joves 
participants a la formació 

2018 S'ha assolit, amb un total de 12 persones reparant les 
seves bicicletes. 

2019 S'ha assolit, amb un total de 11 persones reparant les 
seves bicicletes. 

Instal·lació d'un taller 
d'autoreparació de 
bicicletes a l'edifici 

2018 S'ha assolit. 
2019 Realitzat a 2019 

Participació amb un stand a 
la Festa de la Bici. 

2018 No s'ha assolit. 
2019 No s'ha assolit. 

Materials obtinguts 
2018 Difusió del taller d'autoreparació a la comunicació de 

la Jornada per la Sostenibilitat, fotografies del mateix, 
vinils i adhesius informatives de l'Espai Jove la Fontana. 



13 
 

2019 Difusió del taller d'autoreparació a la comunicació de 
la Jornada per la Sostenibilitat, fotografies del mateix, 
vinils i adhesius informatives de l'Espai Jove la Fontana. 

Nombre i perfil d'entitats / 
persones beneficiàries 

2018 Totes les persones usuàries de l'Espai Jove la Fontana 
son potencials beneficiàries de les mesures preses en 
foment del transport en bicicleta. 

2019 Totes les persones usuàries de l'Espai Jove la Fontana 
son potencials beneficiàries de les mesures preses en 
foment del transport en bicicleta. 

Dates de realització 
2018 Durant tot l'any. 
2019 En el marc de les Jornades per la Sostenibilitat.  
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7.6. Jornades per la sostenibilitat 

Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2018 

La Jornada per la Sostenibilitat 2018 va tenir lloc el dissabte 9 de juny, de 12 del matí a 21, a 
l'Espai Jove la Fontana. 
 
Durant el matí, es van programar un taller sobre reducció del consum a les factures a càrrec 
de Carrega't d'Energia (Fàbrica del Sol) i un altre sobre vermicompostatge a la llar a càrrec 
d'EcoHortus, tot i que el taller sobre factures va ser cancel·lat per l'entitat organitzadora per 
causes alienes al CJB. 
 
Tot seguit, es va fer un dinar de reaprofitament amb aliments donats per supermercats i 
comerços del barri de Gràcia a la Xarxa d'Aliments l'Arrel, que va consistir en una paella 
vegana i una macedònia de fruites. A més, es van fer servir també cebes i alls de la collita 
pròpia de la Fontana pel sofregit. 
 
En repartir dinar per unes 30 persones, es va procedir a fer unes xerrades amb Unim els 
tramvies i  amb Aigua és vida, la plataforma per la gestió pública de les aigües a Barcelona. 
Aquestes dues entitats van explicar per què les mesures que defensen fan de Barcelona una 
ciutat més sostenible i responsable amb el medi. 
 
Durant la tarda, es va procedir a fer quatre tallers per persones adultes: un taller de 
compreses de tela, un altre d'envolcalls de tela per entrepans, un de reparació de dispositius 
electrònics i un últim de reparació de bicicletes. A més, simultàniament es va comptar a la 
plaça amn un seguit de jocs de fusta tradicionals pels infants i joves. 
 
Per acabar la jornada, es va procedir a la projecció de quatre curts audiovisuals sobre diferents 
temàtiques: El Hombre de Agua Dulce, El Pescador, Zona 84 i La Casita Ecológica, en el marc 
del cicle "Claqueta i acció!". 
 
La jornada es valora molt positivament i es dona per confirmada una propera edició al 2019. 
De cara a l'any vinent, però, es considera compactar el gruix d'activitats a la tarda, ja que els 
assistents a les activitats del matí van estar pocs i es va observar un efecte crida per part del 
dinar de reaprofitament gratuït. Així doncs, l'any vinent el dinar serà la primera de les 
activitats, fomentant així la participació en els activitats posteriors. 

Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2019 

La Jornada per la Sostenibilitat 2019 va tenir lloc el dissabte 1 de juny, de 12.20h del matí a 
19h, a l'Espai Jove la Fontana. 
 
Durant el matí es va realitzar un debat titulat 'Reptes de la joventut per salvar el planeta' amb 
l'Equip Terra (Escoltes Catalans), la Comissió Reduint petjada (Esplac) i Rebel·lió o extinció. 
Després es va fer una paella vegana popular amb verdures i hortalisses de proximitat i 
temporada.  
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A la tarda, diferents caus i esplais de Barcelona van assistir a les diferents activitats 
organitzades: taller d’instruments reciclats, taller de reparació de tendes de campanya, taller 
de compreses de tela, taller d’autoreparació de bicicletes, taller Zero Waste: fem sabó.  
 
Per últim, la jornada es va cloure amb la presentació de la guia SOS Campaments a tots els 
infants i joves dels agrupaments i esplais. 

Indicadors 

Un mínim d'unes jornades 
organitzades 

2018 S'ha assolit. 
2019 S'ha assolit. 

Un mínim de 30 persones 
assistents 

2018 S'ha assolit, ja que van passar per els activitats unes 50 
persones. 

2019 S'ha assolit ja que van assistir-hi 69 persones entre 
infants i joves. 

Un mínim d'un dinar 
d'aprofitament 

2018 S'ha assolit, havent-se fet una paella vegetariana i una 
macedònia per uns 30 comensals. 

2019 No s'ha assolit, no es van trobar prou aliments de 
reaprofitament. 

Un mínim de 5 entitats 
implicades en l'organització 

2018 S'ha assolit, doncs han participat en l'organització el 
CRAJ, l'Espai Jove la Fontana, Enginyeria Sense 
Fronteres, Esplac, Don Bosco i el CJB. A més, durant les 
jornades es va comptar amb VAIC, EcoHortus, Aigua és 
Vida, Unim els tramvies i Rezero. 

2019 No s'ha assolit, ja que hi han participat el CRAJ, el CJB i 
l'Espai Jove la Fontana. 

Materials obtinguts 

2018 Actes dels GTs i de les reunions de la Comissió 
Ambiental de la Fontana, cartelleria promocional de la 
Jornada i fotografies de la mateixa. 

2019 Actes de la Comissió Ambiental, cartelleria 
promocional i fotografies de la Jornada. 

Nombre i perfil d'entitats / 
persones beneficiàries 

2018 En total, van passar per les jornades unes 50 persones 
tant associades a entitats membre del CJB com veïnes 
del barri de Gràcia, que es van veure beneficiades de 
les activitats i tallers duts a terme. 

2019 Es van inscriure un total de 69 infants i joves, la majoria 
associades a esplais i caus de la ciutat. 

Dates de realització 
2018 9 de juny de 2018. 
2019 1 de juny de 2019 
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7.7. Pla de Mobilitat 

Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2018 

L'acció ha consistit en una sessió participativa dissenyada conjuntament per la Direcció de 
Mobilitat i El Globus Vermell, i coordinada i gestionada a l'Espai Jove la Fontana per part del 
CJB.  
 
En la sessió, a través d'una presentació del pla i d'una sèrie d'activitats participatives, les 
persones joves podien aportar al seva visió crítica a la mobilitat en Barcelona i fer que les 
seves demandes comptin a l'hora de redactar el nou Pla. 
 
Tot i que hi va haver una primera convocatòria el 7 de juny, aquesta no va comptar amb gaire 
assistència, i es va decidir replicar-la el 4 d'octubre no tancant-la a un públic jove. 

Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2019 

Realitzat a 2019 

Indicadors 

Un mínim d'un acte per fer 
aportacions participatives al 
Pla de Mobilitat. 

2018 S'ha assolit. 
2019 Realitzat a 2019 

Un mínim de 20 joves 
assistents a l'acte. 

2018 S'ha assolit en la segona sessió, tot i que hi havia una 
immensa majoria d'assistents adults i grans. 

2019 Realitzat a 2019 
Un mínim de dues reunions 
amb la Direcció de 
Mobilitat. 

2018 S'ha assolit, havent-nos reunit a l'abril i al setembre. 
2019 Realitzat a 2019 

Un mínim de dos GTs on es 
tracti el tema. 

2018 S'ha assolit. 
2019 Realitzat a 2019 

Materials obtinguts 

2018 Actes de les reunions amb Mobilitat, actes dels GTs, 
cartelleria i banner de promoció de les sessions 
participatives i fotos de les mateixes. 

2019 Realitzat a 2019 

Nombre i perfil d'entitats / 
persones beneficiàries 

2018 Les persones joves que han pres part al procés 
participatiu de l'Ajuntament, així com les que van 
prendre part al procés previ del CJB i, per descomptat, 
tota la ciutadania que se'n beneficiï de les millores 
fetes en temàtica de mobilitat arran l'aplicació del Pla. 

2019 Realitzat a 2019 

Dates de realització 
2018 Un primer cop el 7 de juny, i un segon cop el 4 

d'octubre. 
2019 Realitzat a 2019 
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7.C. Espais d’interlocució i participació interna i externa 

 

Espais d'interlocució interna Nombre de trobades 

GT Sostenibilitat 14 

Comissió Interna de Sostenibilitat 20 

Espais d'interlocució externa Nombre de trobades 

Pla de Mobilitat Urbana 2 

Barcelona + Sostenible 3 

Zona de Baixes Emissions 2 

Fàbrica del Sol 3 
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Introducció 

El programa d'Educació del Consell de la Joventut de Barcelona que es desenvoluparà durant els 
anys 2018 i 2019 engloba un total de 14 línies. Aquestes línies actuen en dos àmbits principals:  
el de l'educació formal i el de l'associacionisme educatiu. Les diferents actuacions han estat 
planificades i seran executades des de dos Grups de Treball conformats per les entitats membres 
del CJB pertinents a cada àmbit: el Grup de treball d'Estudiantils, a on participen les entitats i 
sindicats que provenen del món estudiantil; i el Grup de Treball d'Associacionisme Educatiu, a 
on hi participen les diferents federacions d'esplais i caus de la ciutat. Tot i aquesta diferenciació 
entre els àmbits d'actuació, en part motivada per la tipologia d'entitats que formen part del CJB, 
el cert és que la proposta es construeix amb caràcter global i fa una aposta clara 
per la cohesió dels agents educatius sigui quin sigui l'àmbit educatiu a què enfoquen les seves 
principals accions. Un exemple d'això és el projecte "8.1.Visc, Convisc... Participo!" o bé el "8.6. 
Formació per a representants de l'alumnat", a on la col·laboració entre els dos Grups de Treball 
contribuirà a assolir alguns dels objectius comuns que es defineixen en aquest programa. 
D'aquest programa 2018-2019 es destaca la continuïtat de moltes línies que ja conformaven 
programes d'Educació d'anys anteriors, en tant que moltes de les accions que s'hi desenvolupen 
requereixen d'un seguiment i d'una actualització regular. Són exemples d'això les línies "8.4. 
Sortimdelaula.cat" i "8.10. Elaboració d'un informe sobre l'estat dels locals de les entitats 
educatives", ja que el foment de la participació juvenil o l'enfortiment de les entitats 
d'associacionisme associatiu de base són reptes que requereixen d'un procés constant. De totes 
maneres, cal destacar l'evolució d'aquestes línies en comparació amb anys anteriors, ja que 
s'implementen les propostes de millora extretes de les avaluacions realitzades en el programa 
d'Educació anterior. Finalment, cal esmenar els projectes nous que s'hi desenvoluparan. Aquests 
apareixen a partir de necessitats i interessos detectats als Grups de Treball i, també, a través de 
les avaluacions realitzades en projectes del programa d'Educació anterior. Un clar exemple 
d'això és la línia "8.2. Creació del projecte Visc, Convisc... Participo!  dirigit a 1r Cicle d'ESO", ja 
que tant des del Grup de Treball d'Estudiantils i d'Associacionisme Educatiu, com en les 
avaluacions realitzades amb la borsa de persones dinamitzadores que desenvolupen el projecte, 
es coincideix en la importància de treballar la participació des de l'inici de la joventut. En 
conclusió, el programa d'Educació del CJB parteix d'una mirada global, tot promovent la 
participació juvenil en les dues dimensions de l'educació - la formal i la no formal - i, d'altra 
banda, donant resposta a les necessitats i interessos de les entitats que treballen des de i per a 
la participació juvenil educativa. 

8.A. Objectius 

Fomentar la participació juvenil en associacions educatives, estudiantils i en el marc dels 
centres educatius. 

2018 I 2019 
S'ha posat el focus en el foment de la participació, ja que s'han arribat a desenvolupar fins a 
7 línies enfocades a aquesta promoció. Un dels grans reptes del foment de la participació en 
el marc dels centres educatius és la coordinació dels diferents agents que hi actuen, que ha 
esdevingut una de les prioritats del CJB. D'aquesta manera, totes les línies que s'hi han 
desenvolupat han tingut una concordança entre elles i, a més a ,és s'han coordinat amb altres 
agents, com ara el CEMB, els Punts JIP, les entitats estudiantils i les d'associacionisme 
educatiu. Els resultats de totes les línies han estat de gran envergadura i, en aquelles on potser 
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ha estat més dificultós el desenvolupament, s'han establert els fulls de ruta futurs per tal 
d'assegurar una millora en aquest foment de la participació. 

Prevenció i intervenció en casos de violència en el marc dels centres educatius. 

2018 I 2019 
S'ha realitzat una formació de la mà de Fil a l'Agulla destinada a dotar d'eines a totes les 
persones de les borses de formació del CJB, que actuen en el marc dels centres educatius. 

Amb tot això, s'han arribat a formar fins a 60 persones. La formació ha estat molt ben valorada 
i s’ha mantingut aquesta línia d'actuació per tal de seguir prevenint els casos de violència que 
s'esdevenen en els centres educatius. 

Fomentar la participació juvenil en espais institucionals 

2018 I 2019 
Aquest objectiu ha estat un dels principals reptes del bienni, ja que ha suposat la coordinació 
de les entitats estudiantils, el CEMB, els Punts PIJ, el Departament de Joventut i el CJB per tal 
d'assegurar el seu desenvolupament. Va tenir el seu tret de sortida a la Formació per a 
representants de l'alumnat, seguit de la Formació de Conselleres, ja que era una manera de 
mantenir la coherència i coordinació entre les diferents accions que es desenvolupen pel 
foment de la participació.  

Afavorir el reconeixement de l'associacionisme juvenil, especialment l'associacionisme 

educatiu. 

2018 I 2019 
En aquest bienni ha conclòs el llarg procés participatiu entre el Departament de Joventut i el 
grup de treball d’associacionisme educatiu del CJB per la creació de la "Mesura de govern per 
garantir i millorar la incidència de l'associacionisme educatiu de base comunitària a la ciutat", 
que va ser aprovada al maig de 2018. Posteriorment, s’ha anat desenvolupant un seguiment 
constant conjunt entre els diferents agents que hi actuen.  

Enfortir les entitats base d'associacionisme educatiu. 

2018 I 2019 
Cal destacar l’informe de l’Estat de l’Associacionisme Educatiu, realitzat per part del 
Departament de Joventut, que ha permès realitzar una fotografia de l’estat actual de 
l’associacionisme educatiu a la Ciutat de Barcelona.  

S’ha seguit treballant de la mà de les federacions d’associacionisme educatiu per a continuar 
treballant per a   un enfortiment comú per part de les entitats, tant les de base, com les 
respectives federacions.  

D'altra banda, s'ha acabat d'establir la coordinació entre les federacions d'associacionisme 
educatiu i el Programa Baobab, donant com a fruit el tres nous caus de nova creació. Cal, però, 
revisar la relació del Programa i la resta d’entitats.  
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8.B. Avaluació de les accions  

8.1. Visc, Convisc... Participo! 

Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2018 

Aquest curs el Visc, Convisc, Participo (VCP) s'ha dut a terme la tretzena edició del projecte, 
en la qual han participat 27 centres de la ciutat. Aquests 27 centres sumen un total de 81 
grups classe; d'aquesta manera s'han beneficiat de les sessions més de 2.000 alumnes de 
tercer d'ESO. D'aquests 27 centres, un 67% ha realitzat la 4a sessió, que és de caire optatiu, 
tot seguint les recomanacions del CJB. Les millores realitzades en el projecte l'any anterior 
s'han mantingut i s'han introduït de noves: actualitzacions d'algunes sessions, reformulació 
de de la 2a sessió i implementació d'alguns projectes pilot.  
 
D'altra banda, i també considerat una de les grans millores, el grup de treball del VCP s'ha 
acabat de consolidar i, a part d'haver promogut que les persones que hi formen part hagin 
constituït un nou GT per tal de veure com es podria fer crèixer el projecte, també s'ha acabat 
de consolidar la participació d eles persones en l'avaluació del projecte per tal de seguir 
desenvolupant-lo col·lectivament. 

Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2019 

Aquest curs s'ha dut a terme la catorzena edició del projecte Visc, Convisc... Participo! (VCP). 
El projecte s'ha realitzat amb un total de 55 grups-classe de 20 centres educatius de 
secundària de la ciutat. En total s'han realitzat un total de 195 sessions, ja que la majoria de 
centres (12 en total) van voler realitzar 4 sessions per grup i la resta (8 centres) van realitzar-
ne 3. 
 
Cal tenir en compte que hi ha una diferència de 7 centres entre els quals van participar del 
VCP l'any passat i els que hi han participat aquest any. Això es deu que aquest curs 2018-2019 
també s'ha implementat la prova pilot del VCP dirigit a 1r cicle d'ESO (que s'explica a la 
següent línia d'actuació). Per tal de poder dur a terme aquest pilot ha estat necessari reduir 
el total de centres que participaven del VCP original, ja que era l'única manera de garantir una 
implementació de qualitat. 
 
Durant aquest curs, no s'han implementat grans canvis en el projecte, ja que es mantenen els 
proposats en anys anteriors i, d'altra banda, totes les propostes de millora s'enfoquen el la 
creació del nou VCP. 

Indicadors 

Implementar el projecte en 
un mínim de 25 centres 
educatius. 

2018 S'ha assolit. El projecte s'ha implementat en un total de 
27 centres de secundària de la ciutat. 

2019 S'ha assolit parcialment. Se'n han beneficiat un total de 
20 centres educatius. En el moment que es va decidir 
executar la prova pilot del VCP dirigit a 1r cicle d'ESO, 
es va anteposar poder-la executar amb tots els 
recursos necessaris encara que això impliqués no 
poder complir amb aquest indicador. 

2018 S’ha assolit. Amb 2025 alumnes participants 
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Més de 2000 alumnes s'han 
beneficiat del projecte. 

2019 Durant el curs 2018-2019 es va decidir modificar els 
formularis d'inscripció dels centres educatius per tal de 
recopilar d'entrada les dades del nombre d'alumnes 
assistents. Aquest curs s'han beneficiat més de 1500 
alumnes.  
 
De nou, la raó que hi hagi hagut un nombre menor 
d'alumnes que s'han beneficiat es deu a la reducció de 
centres que es va fer per poder implementar la pilot. 

Modificacions de millora 
realitzades en el projecte o 
en els seus continguts i 
materials. 

2018 S'ha assolit. S'ha modificat per complet la segona 
sessió, enfocada a treballar aspectes de la participació 
estudiantil, com a resultat de les propostes del grup de 
treball del VCP.   
 
També s'han modificat alguns aspectes de la 3a i la 4a 
sessió i s'han actualitzat els materials que s'usaven a 
les sessions. 

2019 S'han mantingut els canvis fets en l'anterior, ja que es 
va valorar positivament. D'altra banda, es van 
actualitzar els formularis d'inscripció, es va modificar la 
formació inicial i, per últim, es va crear un nou sistema 
de control de línies i sessions.  
Aquests nou sistema consisteix en un document de 
càlcul dissenyat per tenir un control detallat de totes 
les informacions del projecte i que permet extreure 
dades estadístiques de manera senzilla.  

Nombre de federacions i 
entitats del món 
estudiantils que participen 
del projecte. 

2018 Hi han participat totes les entitats estudiantils del CJB. 
Al principi del projecte amb AJEC, i posteriorment amb 
AEP i SEPC. 

2019 Han participat dues de les tres entitats estudiantils que 
anaven participant del projecte: AEP i AJEC. Tot i els 
intents per vincular a SEPC al projecte, aquest any no 
van formar-hi part. 

Nombre de persones que 
participen de cada borsa de 
dinamització. 

2018 Van participar 41 persones de la borsa de dinamització 
d'associacionisme educatiu i 11 de la borsa de 
dinamització d'estudiantils. 

2019 Van participar un total de 57 persones a la borsa de 
dinamització de persones provingudes d'entitats 
d'associacionisme educatiu i territorial. D'altra banda, 
10 persones provinents del món estudiantil han 
dinamitzat les segones sessions. 

Aplicar els criteris de 
repartiment establerts al GT 
a l'hora de realitzar 
l'assignació de línies. 

2018 En tots els casos s'han acomplert els criteris de 
repartiment establerts. 

2019 En tots els casos s'han acomplert els criteris de 
repartiment establerts. 

Realitzar la sessió 
d'avaluació conjunta al final 
de cada curs. 

2018 S'ha realitzat la sessió d'avaluació conjunta amb un 
total de 16 persones participants. 

2019 S'ha realitzat una sessió d'avaluació a on han participat 
20 persones. 
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Materials obtinguts 

2018 - Correus de difusió.  
- Projecte Visc, Convisc... Participo! 2017-2018. 
- Programa de sessions 2017-2018. 
 - Guia per a l'equip de dinamització 2017-2018. 
- Apartat del VCP del web sortimdelaula.cat. 
- Apartat de "Recursos" del web sortimdelaula.cat. 
- Formularis d'inscripció. 
- Formularis de valoració. 
- Recull de valoracions. 
- Materials actualitzats. 
- Informe de resultats del projecte. 

2019 - Banner  
- Projecte Visc, Convisc... Participo! 2018-2019 
- Guia per a l'equip de dinamització 2018-2019 
- Programa de sessions 2018-2019 
- Apartat del VCP del web sortimdelaula.cat 
- Apartat de "Recursos" del web sortimdelaula.cat 
- Formularis d'inscripció 
- Formularis de valoració 
- Recull de valoracions 
 

Nombre i perfil d'entitats / 
persones beneficiàries 

2018 Se’n han beneficiat més de 2.000 alumnes de 3r d'ESO 
de la ciutat, així com un total de 27 centres de 
secundària. 
 

2019 S'han beneficiat més de 1.500 alumnes de 3r d'ESO de 
la ciutat de 20 centres educatius de secundària.  

Dates de realització 

2018 Aquest projecte s'ha realitzat durant el curs escolar de 
2017-2018 i s'ha seguit el calendari planificat. 

2019 Aquests projecte s'ha realitzat durant el curs escolar 
2018-2019 i s'ha seguit el calendari planificat. 
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8.2. Creació del projecte Visc, Convisc... Participo! dirigit a 1r Cicle d'ESO 

Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2018 

Durant aquest 2018 s'ha realitzat el disseny del projecte vehiculat a través d'un grup de treball 
específic a on han participat de manera constant diverses persones que formaven part de la 
borsa de dinamització del VCP. 

Per tal de dotar de coherència la totalitat del projecte, no només s'ha dissenyat el projecte 
dirigit a l'alumnat de primer cicle d'ESO, sinó que també es va redissenyar el projecte dirigit a 
segon cicle d'ESO, assegurant així per un sentit lineal pedagògic entre els dos projectes. 

Finalment, però, no s'ha iniciat el procés de preparació de la implementació de la prova pilot 
del projecte. Això s'ha degut a una manca de temps però, també, a un interès sobrevingut de 
redissenyar de nou el projecte, aquesta vegada, des de les bases. Després de la reunió amb 
l'IMEB realitzada a principis del 2018, a on va quedar palès que era necessari fer un estudi de 
l'impacte que ha tingut i està tenint el projecte VCP després de 13 anys d'implementació, 
l'equip tècnic del CJB va realitzar una formació específica sobre avaluacions d'impacte. A partir 
d'aquesta formació, es va plantejar la possibilitat de reformular totalment el projecte, ja que 
actualment el VCP funciona com a projecte reproductor, i no pas multiplicador. És a dir, cada 
any s'actua en els mateixos instituts i es reprodueixen pràcticament els mateixos continguts 
i, per tant, no està promovent un avenç profund en les tècniques de participació que es poden 
promoure des dels centres.  

Per tant, cal enfocar el projecte cap a una visió de multiplicació, és a dir, que la implementació 
d'aquest promogui un efecte d’apoderament dels centres per tal que aquests millorin en les 
seves estructures de participació així com l'alumnat pugui anar aplicant cada vegada més les 
eines donades. De totes maneres, per repensar el projecte de manera profunda, es requereix 
un temps que el CJB no ha pogut disposar per les idiosincràsies de la feina del dia a dia. 

Per tot això, es va decidir continuar amb el procés de disseny del projecte VCP per a primer i 
segon cicle d'ESO, tot aprofitant l'interès de les persones de la borsa per participar-hi, per tal 
de disposar d'un disseny de projecte més complet que podria ser implementat en un futur. 
Això sí, implementat en el moment en què el CJB també hagi pogut repensar les bases 
d'aquest per tal de fer un projecte multiplicador i no pas reproductor. 

Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2019 

Seguint en la línia de l'any anterior, el CJB ha implementat la primera fase del nou projecte 
del VCP.  

Aquesta primera fase consisteix en l'aplicació de 4 sessions a 2n d'ESO per treballar aspectes 
de participació estudiantil. Per-fer-ho, s'ha comptat amb un equip de 7 persones 
dinamitzadores que han estat les encarregades de realitzar la implementació en dos centres 
educatius de la ciutat, l'INS Lluís Vives i l'INS Menéndez y Pelayo, a on s'han implementat en 
3 i 4 grups-classe respectivament. 
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Aquest equip de dinamització també va ser l'encarregat de realitzar una avaluació de mig 
termini i una final per tal d'acabar de redefinir el projecte i que es pugui implementar a partir 
del curs 2020-2021, ja que durant el pròxim curs 2019-2020 s'implementarà la segona fase 
del projecte pilot en els mateixos centres però, aquesta vegada, a 3r d'ESO. 

Indicadors 

Realitzar un mínim de 2 
Grups de Treball per 
dissenyar el projecte. 

2018 S'ha assolit. S'han realitzat 5 grups de treball. 

2019 S'ha assolit. S'han realitzat un total de 6 reunions entre 
la borsa de dinamització i el CJB per tal de preparar el 
projecte pilot i avaluar-ne la implementació. 

Finalitzar el disseny  del 
projecte VCP de 1r cicle i el 
redisseny del projecte VCP 
de 2n cicle d'ESO. 

2018 S'ha assolit 

2019 S'ha assolit 

Implementar una prova 
pilot que impliqui realitzar 
els dos projectes (VCP 1r 
cicle i VCP 2n cicle) en un 
mateix institut. 

2018 Posposat a 2019. Tot i que la prova pilot estava 
programada per a principis de 2019, s'ha decidit 
posposar-la per a realitzar un replantejament encara 
més profund de les bases del projecte. 

2019 S'ha implementat la prova pilot de 1r cicle d'ESO (2n 
ESO) en dos centres educatius de la ciutat. Aquests 
mateixos centres seran els que implementin la prova 
pilot de 2n cicle (3r ESO) durant el curs 2019-2020. 

Realitzar una reunió 
d'avaluació de la 
implementació de la prova 
pilot. 

2018 Posposada. Tot i que la prova pilot estava programada 
per a principis de 2019, s'ha decidit posposar-la per a 
realitzar un replantejament encara més profund de les 
bases del projecte. 

2019 S'ha assolit. S'han realitzat dues reunions d'avaluació 
de dues hores cadascuna per avaluar la implementació 
de la prova pilot. 

Grau de satisfacció amb els 
resultats de la 
implementació de la prova 
pilot. 

2018 Posposada. Tot i que la prova pilot estava 
calendaritzada per a principis de 2019, s'ha decidit 
posposar-la per a realitzar un replantejament encara 
més profund de les bases del projecte. 

2019 Tots els agents que han participat dle projecte han 
manifestat un grau de satisfacció molt elevat. 

Publicar una notícia al web 
sortimdelaula.cat a on 
s'expliquin els resultats 
obtinguts. 

2018 Posposada. Tot i que la prova pilot estava 
calendaritzada per a principis de 2019, s'ha decidit 
posposar-la per a realitzar un replantejament encara 
més profund de les bases del projecte. 
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2019 Durant el curs 2019 s'ha estat treballant per 
redissenyar el web sortint de l'aula. És per això que no 
s'ha publicat un retorn de la prova pilot. 

Materials obtinguts 

2018 - Projecte de VCP dirigit a 1r cicle d'ESO. 
-    Projecte de VCP dirigit a 2n cicle d'ESO. 

2019 -    Projecte de VCP dirigit a 1r cicle d'ESO. 
-    Projecte de VCP dirigit a 2n cicle d'ESO. 
-    Actes de les reunions realitzades. 
-    Correu electrònic. 
-    Document d'avaluació final. 

Nombre i perfil d'entitats / 
persones beneficiàries 

2018 Com que encara no s'ha fet una implementació del 
projecte, encara no hi ha un nombre de persones que 
se n'hagi beneficiat. De totes maneres, el 
replantejament del projecte beneficia a la comunitat 
educativa, ja que va encaminat a una millora per tal 
que aquesta gaudeixi més profundament d'un projecte 
que els doti de més eines i recursos per promoure la 
participació juvenil, tant a la ciutat com als mateixos 
centres 

2019 S'han beneficiat unes 200 persones de l'alumnat dels 
dos centres educatius. De la mateixa manera, aquests 
dos centres també se n'han beneficiat, ja que han 
pogut començar a treballar la participació durant la 
primera etapa de la joventut i, per tant, l'alumnat 
encara disposa de prou marge fent vida al centre 
perquè pugui aplicar els coneixements adquirits amb 
relació a la participació estudiantil. 

Dates de realització 

2018 Durant tot el primer i segon trimestre del 2018 es van 
realitzar les torbades del grup de treball per tal de 
realitzar el disseny del projecte. 

2019 Durant el segon trimestre del curs 2018-2019 es va 
acabar de tancar el disseny del projecte, el qual es va 
implementar a finals de curs. 
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8.3. Prevenció de violències en els instituts que realitzen el projecte Visc, 
Convisc... Participo! 

Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2018  

S'ha realitzat una formació per prevenir violències entre l'alumnat participant del projecte 
Visc, Convisc... Participo! 2018-2019 de la mà de Fil a l'Agulla. Aquesta formació s'ha 
emmarcat dins del matí de formació del projecte, de caràcter obligatori per a totes les 
persones que volen formar part d'alguna de les dues borses de dinamització. 

D'altra banda, i a partir d'una reunió amb l'IMEB, es va decidir no realitzar el test de detecció 
de violències per a enviar-lo als centres, ja que es podria veure com que el CJB entrava en la 
vida els centres sense tenir prou informació de la situació que s'hi esdevé.  

Per contra, es va decidir incloure en els formularis de valoració del projecte un apartat en què 
les persones dinamitzadores poguessin explicar si havien detectat alguna cosa i, en el cas que 
així fos, se les convidaven que, de manera personal amb la persona del personal docent del 
centre que es torbava a l'aula, es comentés. 

Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2019 

Aquest any es va decidir prescindir de la formació en tant que la majoria de persones de la 
borsa de dinamització ja l'havia realitzat l'any anterior. Per compensar-ho, a la formació inicial 
es va oferir un espai per compartir bones pràctiques davant de les dificultats que es presenten 
durant les sessions. 

Aquest espai només es va oferir a les persones de la borsa que ja tenien experiència en el 
projecte, ja que les noves incorporacions encara no havien pogut generar cap inquietud al 
respecte. Es va fer servir el mètode del teatre fòrum per tal d'exemplificar situacions 
quotidianes  faltes de respecte, actituds passives o agressives, etc., i altres situacions que 
dificulten el bon funcionament de les sessions. 

De cara al pròxim curs 2019-2020 s'oferirà, a més, un espai de cures per a la borsa de 
dinamització que tindrà lloc a la meitat del curs. D'aquesta manera, les persones que s'han 
incorporat a la borsa recentment ja disposaran de certa experiència per compartir quines són 
les dificultats que es troben més sovint. 

Indicadors 

Realitzar una formació 
sobre prevenció i 
intervenció en cas de 
violència adaptada al 
projecte VCP que sigui 
implementada per una 

2018 S'ha assolit. S'ha implementat la formació de la mà de 
Fil a l'Agulla. 

2019 No s'ha realitzat la formació pels motius anteriorment 
explicats, però sí que s'ha ofert un espai de bones 
pràctiques i cures. 
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entitat especialista en el 
tema. 

Crear un recurs en format 
test per tal de facilitar la 
detecció de violències a 
l'aula. 

2018 Aquest recurs no s'ha creat en tant que es va decidir 
així en una reunió amb l'IMEB. 

2019 En la línia de l'any anterior, aquest recurs es va 
desestimar. Així i tot, es manté l'apartat del formulari 
de valoració per tal que les persones de la borsa puguin 
exposar qualsevol violència o dificultat que hagin 
pogut detectar. També s'ha obert un apartat en el 
formulari d'inscripció dels centres. 

Compartir amb tots els 
centres on s'ha realitzat el 
projecte VCP els resultats 
del test de violències 
detectades per les persones 
dinamitzadores. 

2018 No s'ha realitzat per decisió conjunta amb l'IMEB, però 
en cas de detecció de violències per part de les 
dinamitzadores, es compartiria amb el centre. 

2019 Durant aquest curs 2018-2019 no s'ha hagut 
d'informar a cap centre de cap situació de violència 
detectada per la dinamització. 

Publicar una notícia al web 
sortimdelaula.cat per donar 
a conèixer les mesures de 
prevenció i intervenció en 
casos de violència del CJB en 
el context del VCP. 

2018 Encara no s'ha realitzat la notícia. 

2019 Entenent que finalment es va optar per generar una 
coordinació interna que previngués o donés resposta a 
qualsevol situació de violència detectada, es va 
desestimar generar una notícia pública. 

Materials obtinguts 

2018 - Outline de la formació en prevenció i intervenció en 
casos de violències 

- Formulari de valoració amb un apartat que inclou la 
detecció de violències per part de la borsa de 
dinamització. 

2019 - Escaleta de l'apartat de cures i bones pràctiques en el 
marc de la formació inicial. 

- Formulari de valoració amb l'apartat de detecció de 
violències. 

- Formulari d'inscripció dels centres amb l'apartat per 
informar de dificultats a tenir en compte durant la 
dinamització de les sessions. 

Nombre i perfil d'entitats / 
persones beneficiàries 

2018 Se'n han beneficiat el total de persones que formen 
part de la borsa de dinamització, ja que han obtingut 
eines i recursos per poder aplicar in situ, a l'aula, en cas 
que els sigui necessari per aturar o detectar violències. 
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Per conseqüència, també se n'han beneficiat les 
persones de l'alumnat. 

2019 Se'n han beneficiat totes les persones de la borsa que 
ja havien participat anteriorment en el projecte, és a 
dir, un total de 24 persones. També se'n beneficien els 
centres i l'alumnat. 

Dates de realització 

2018 Les dates de realització s'han complert tal com estava 
planificat en el calendari. 

2019 La formació amb l'espai de cures i bones pràctiques es 
va dur a terme en el marc de la formació inicial del 
projecte, el 17 de setembre. 
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8.4. Sortimdelaula.cat 

Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2018 

Durant el 2018 s'ha reestructurat tot el web i s'han vehiculat a través del portal les 
informacions d'un total de 4 projectes. També s'han ampliat els recursos que es poden trobar, 
s'han publicat alguns articles d'opinió en un nou apartat del web que funciona com a blog i 
s'han generat moltes més notícies. 

Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2019 

Durant el 2019, en primer lloc; s'han seguit vinculant tots els projectes relacionats amb la 
participació estudiantil a través del web. De la mateixa manera, s'han actualitzat tots els 
enllaços, informacions i recursos que es faciliten.  

El web es valora positivament com a recurs per fer extensiu a centres educatius quan tenen 
dubtes sobre participació estudiantil als centres. Per altra banda, en segon lloc, s'ha estat 
plantejant com redissenyar el format per poder tenir més visibilitat i, de cara al 2020  passarà 
de ser una pàgina web en sí mateixa a incorporar-se com a blog al web del CJB, és per això 
que el curs 2019 no s'ha prioritzat publicar nous articles. 

Indicadors 

Actualitzar tots els enllaços 
del web que siguin 
necessaris. 

2018 S'han revisat tots els enllaços del web i s'han actualitzat 
la major part d'ells. 

2019 S'han revisat tots els enllaços del web i s'han actualitzat 
la major part d'ells. 

Actualitzar tots els 
continguts del web que 
siguin necessaris. 

2018 S'han revisat tots els continguts del web i s'han 
actualitzat la majoria d'aquests. 

2019 S'han revisat tots els continguts del web i s'han 
actualitzat la majoria d'aquests. 

Vehicular totes les 
informacions de les 
activitats del CJB 
relacionades amb el món 
estudiantil a través del web. 

2018 Totes les informacions dels projectes que 
s'emmarquen dins del món estudiantil s'han vehiculat 
a través del portal web. 

2019 Totes les informacions dels projectes que 
s'emmarquen dins del món estudiantil s'han vehiculat 
a través del portal web. 

Publicar un mínim de 10 
entrades o notícies al web. 

2018 S'han publicat 15 notícies noves al web, de les que 3 
han estat articles d'opinió. 

2019 No s'han publicat notícies.  
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Arribar a les 3100 sessions al 
web. 

2018 S'ha assolit, amb 3467 sessions iniciades al web el 
2018. 

2019 S'ha assolit, amb 2527 sessions iniciades al web el 
2018. 

Arribar a les 1700 pàgines 
vistes al web. 

2018 S'ha assolit, amb 7720 pàgines vistes el 2018. 

2019 S'ha assolit, amb 4926 pàgines vistes el 2018. 

Materials obtinguts 

2018 Totes les entrades noves creades al web, així com les 
notícies, els articles d'opinió, les pàgines creades per a 
cada projecte, etc. 

2019 Totes les entrades noves creades al web, així com les 
notícies i les pàgines creades per a cada projecte. 

Nombre i perfil d'entitats / 
persones beneficiàries 

2018 Les principals entitats beneficiàries d'aquesta acció són 
les entitats estudiantils per les quals la pàgina de 
sortimdelaula.cat representa una porta de contacte 
amb l'alumnat de secundària. 

Es destaca l'alumnat i el professorat com a col·lectius 
beneficiaris del projecte en tant que tenen un portal de 
referència on adreçar-se per informar-se de la 
participació a secundària. 

2019 Seguint en la mateixa línia que els anys anteriors, s'han 
seguit beneficiant d'aquest web l'alumnat i el personal 
docent dels centres educatius i les entitats estudiantils. 

Dates de realització 
2018 Aquesta línia s'ha desenvolupat durant tot el 2018. 

2019 Aquesta línia s'ha desenvolupat durant tot el 2019. 
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8.5. Campanya de Foment del Vot a les eleccions al Consell Escolar 

Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2018 

Tal com s'explicava a la implementació de l'acció del projecte, el CJB va actualitzar la guia per 
a l'alumnat i la guia per al professorat, algunes fitxes de recursos i va crear un apartat nou per 
a tots els materials dins el web sortimdelaula.cat per promoure una millor difusió. D'altra 
banda, també ho va fer arribar a tots els centres d'educació secundària de la ciutat via 
telemàtica. 

A part de tot això, es va realitzar una campanya comunicativa i es va distribuir un cartell i un 
bàner mantenint, però actualitzant, la línia gràfica ja creada anteriorment pel CJB. 

Cal mencionar, que hi ha hagut una important millora respecte a les eleccions del 2016 en la 
coordinació dels diferents agents que actuen en aquesta línia: l'IMEB, el Departament de 
Joventut de l'Ajuntament, els Punts JIP i el propi CJB. S'han realitzat reunions de coordinació 
i en tot moment hi ha hagut una comunicació fluida per afavorir que tothom treballés de 
manera unitària. A més a més, des dels Punts JIP s'ha afavorit la difusió entre els centres i 
l'alumnat dels materials creats pel CJB, així com s'han promogut diverses accions per la seva 
banda per tal d'acompanyar a l'alumnat que es presentava a les eleccions.  

La majoria d'aquestes accions han estat reportades al CJB en format de notícies per tal que 
s'anessin penjant al web sortimdelaula.cat i es pogués anar fent un seguiment acurat de tot 
allò que estava passant als instituts durant les eleccions. 

Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2019 

Realitzat a 2018 

Indicadors 

Realitzar un mínim de 2 
reunions de coordinació 
amb agents municipals. 

2018 S'han realitzat 4 reunions de coordinació. 

2019 Realitzat a 2018 

Treballar aquesta línia en un 
mínim de 2 Grups de Treball 
amb les entitats. 

2018 Les entitats estudiantils, tal com s'ha explicat en la línia 
1.8. Suport a les entitats estudiantils, no han participat 
gaire dels processos del CJB durant aquest 2018. De 
totes maneres, es va comptar amb l'assessorament 
d'AJEC per tal d'assegurar que els continguts de les 
guies eren oportuns i adequats. 

2019 Realitzat a 2018 

2018 S'han actualitzat tots els materials i recursos, així com 
la línia gràfica. 
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Actualitzar tots els materials 
i recursos per la Campanya 
de Foment del Vot. 

2019 Realitzat a 2018 

Arribar a les 150 visites de la 
pàgina del web 
sortimdelaula.cat; dirigida a 
les Eleccions al Consell 
Escolar. 

2018 S'ha assolit, amb 248 visites entre les quatre 
publicacions relatives a les Eleccions al Consell Escolar. 

2019 S’ha assolit 

Publicar un mínim de 3 
notícies al web 
sortimdelaula.cat sobre el 
seguiment de les eleccions 

2018 S'han publicat 12 notícies relatives al seguiment de les 
eleccions. 

2019 Les notícies es van publicar totes el 2018 perquè és 
quan es van fer les eleccions al Consell Escolar. 

Recollir els resultats de 
participació en les eleccions. 

2018 Aquesta acció es durà a terme el gener del 2019. 

2019 Els resultats de la participació en les eleccions al 
Consell Escolar són dades que recull el Consorci. 

Repartir un mínim d'un 
cartell per centre educatiu 
de secundària (224 cartells). 

2018 S'ha distribuït un cartell per centre de manera 
telemàtica. 

2019 Realitzat a 2018 

Materials obtinguts 

2018 - Actes de les reunions realitzades 
- Guia de recursos per a l'alumnat 
- Guia de recursos per al professorat 
- Cartell de difusió de la campanya 
- Baner de difusió de la campanya 
- 12 notícies al web sortimdelaula.cat 

2019 - No estava prevista elaboració de material pel 2019 

Nombre i perfil d'entitats / 
persones beneficiàries 

2018 S'han beneficiat tots els centres d'educació secundària 
de l'alumnat, ja que han tingut l'oportunitat de 
disposar d'un recurs pensat exclusivament tant per al 
personal docent com per a l'alumnat i dirigit al procés 
de les eleccions d'aquest 2018. 

2019 Aquesta línia d'actuació es va dur a terme durant el 
2018. 

Dates de realització 
2018 S'ha seguit el calendari previst. 

2019 S'ha seguit el calendari previst. 
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8.6. Formació per a representants de l'alumnat 

Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2018 

El 2018 s'ha implementat la primera fase d'aquesta línia, que anava enfocada en la realització 
d'una formació dirigida a les persones representants de l'alumnat dels centres de secundària 
de la ciutat, ja fossin conselleres escolars, delegades de classe o representants d'alguna 
assemblea d'estudiants. Per a realitzar la formació, finalment es van tenir en compte més 
agents que en un principi, ja que es va treballar de manera conjunta amb l'IMEB, les entitats 
estudiantils, el Departament de Joventut i els Punts JIP. De fet, i per tal de dotar d'encara més 
coherència a tota la feina enfocada a la promoció de la participació estudiantil, tant aquesta 
línia com la 8.5. Campanya de Foment del Vot a les eleccions al Consell Escolar i la 8.8. 
Coordinació d'espais de participació estudiantil a nivell territorial s'han treballat de manera 
conjunta i coordinada entre els diferents agents i entre les diferents línies. 

Amb aquesta finalitat, la formació de representants es va acabar constituint com un tret de 
sortida a la participació estudiantil territorial, ja que va comptar de dues parts: una primera 
enfocada a eines de representació i, una segona, enfocada a promoure trobades entre 
l'alumnat d'un mateix districte per tal de treballar en propostes de canvi conjuntes. Aquesta 
segona part va ser liderada des dels Punt JIP, ja que en les reunions de coordinació amb l'IMEB, 
el Departament de Joventut i els propis Punt JIP, es va decidir que aquests havien de ser les 
figures de referència a l'hora de promoure aquesta participació territorial, ja que, a diferència 
dels altres, aquest era l'únic agent que ja actuava de manera territorialitzada en el si dels 
centres educatius. 

La formació va ser tot un èxit i hi van assistir 220 alumnes provinents de 22 centres diferents. 
Val a dir que en un inici es van obrir 150 places, però vist que molts centres s'havien de quedar 
fora o en llista d'espera, es va decidir fer una aposta per part del CJB i es van ampliar 70 places 
per donar resposta a la demanda tan gran que hi va haver. 

Per acabar, cal esmentar que durant tot aquest procés també s'ha anat dissenyant com hauria 
de ser l'estructura ideal de les formacions per tal d'ampliar l'oferta a la demanda que hi ha 
per part dels centres i, d'altra banda, per promoure i establir una participació territorial 
estudiantil real. Aquest disseny s'ha fet conjuntament entre tots els agents abans esmenats i 
s'espera poder disposar de més finançament en un futur proper per tal de poder-ho posar en 
marxa. 

Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2019 

Esl 2019 s'ha implementat la segona fase d'aquesta línia, enfocada a la realització d'una 
formació dirigida únicament a conselleres representants de l'alumnat al Consell Escolar del 
Centre (CEC). 

La formació s'ha realitzat amb la coordinació de diferents agents; els Punts JIP, l'IMEB i el 
Departament de Joventut. Les entitats estudiantils, aquest any, no han pogut participar, ja 
que han centrat forces en altres espais i no han pogut assumir la dinamització de la formació. 
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En la línia de l'any passat, la participació coordinada d'aquests agents permet dotar d'encara 
més coherència de tota la feina enfocada a la promoció de la participació estudiantil, tant 
aquesta línia com la 8.5. Campanya de Foment del Vot a les eleccions al Consell Escolar i la 
8.8. Coordinació d'espais de participació estudiantil a nivell territorial. 

Així doncs, la finalitat de la formació és empoderar a les conselleres escolars per incidir a les 
estructures de participació, enfocada a dotar d'eines i recursos de representació estudiantil. 

La formació es va valorar molt positivament, amb una participació de 39 alumnes provinents 
de 14 centres diferents. La menor participació respecte al 2018 es deu al fet que la segona 
fase, com s'ha esmentat, es dirigeix a conselleres escolars i, per tant, no entren delegats o 
assemblees com l'any passat. Afegint també la formació dirigida a l'equip docent, amb la 
finalitat d'interrelacionar instituts, donar a conèixer la importància de la participació de 
l'alumnat i de l'existència dels Punt JIP. Es torna a valorar molt important la participació 
proactiva del Punt JIP en tant que són una figura constant als instituts i, per tant, poden 
assegurar una major continuïtat de les propostes de participació que puguin sorgir i són una 
bona eina de coordinació a nivell de districte en cas que les estudiants es vulgui organitzar de 
forma coordinada entre Instituts. 

Aquest programa 2017-2019 ha estat una prova pilot que busca dissenyar un Pla Estratègic 
de Participació Territorial Estudiantil. Ara per ara, s'implementaran aquestes dues fases en 
aquest programa que anomenem "cicle bianual de formació a representants de l'alumnat", ja 
que per tal d'implementar el disseny integral s'espera poder disposar de més finançament en 
un futur pròxim.  

Aquest disseny s'ha fet conjuntament entre tots els agents abans esmenats i recull l'estructura 
ideal de les formacions per tal d'ampliar l'oferta a la demanda que hi ha per part dels centres 
i, d'altra banda, per promoure i establir una participació territorial estudiantil real. 

Indicadors 

Organitzar la formació amb 
les tres entitats estudiantils. 

2018 S'ha assolit. El disseny de la formació s'ha dissenyat 
amb les entitats les 3 entitats estudiantils i els Punt JIP. 

2019 Les entitats estudiantils, aquest any, no han pogut 
participar, ja que han centrat forces en altres espais i 
no han pogut assumir la dinamització de la formació. 
Per altra banda, cal ressaltar la participació dels Punt 
JIP, actor clau en la promoció de la participació 
estudiantil a nivell territorial. 

Conformar un equip de 
dinamització amb les tres 
entitats del món estudiantil 
membres del CJB. 

2018 A l'equip de dinamització només va participar una 
entitat estudiantil, AJEC, però també s'hi van sumar la 
totalitat de persones que conformen els Punts JIP. 

2019 L'equip de dinamització el va constituir les persones 
que formen part dels Punt JIP, garantint així una 
perspectiva territorial de la realitat dels instituts. 

2018 S'ha assolit. 



19 
 

Enviar la carta d'invitació a 
tots els centres de 
secundària de la ciutat. 

2019 S'ha assolit. 

Plantejar la formació en un 
mínim de dos GT 
d'Estudiantils. 

2018 S'ha treballat en un total de tres grups de treball, no 
d'Estudiantils però sí d'un que es va crear 
específicament per la formació i a on van col·laborar 
els Punts JIP. 

2019 S'ha treballat en un total de 3 reunions de coordinació 
amb els Punt JIP que es valoren molt positivament i 
enriquidores. 

Realitzar un mínim de dues 
reunions amb l'equip de 
dinamització per treballar 
els continguts i 
metodologies de la 
formació. 

2018 S'ha assolit. 

2019 S'ha assolit. 

Més de 150 estudiants s'han 
beneficiat de la formació. 

2018 S'ha assolit. Han participat 220 alumnes. 

2019 Han participat 39 alumnes. La davallada de participació 
respecte a el 2018 es deu al fet que la segona fase, com 
s'ha esmentat, es dirigeix a conselleres escolars i, per 
tant, no entren totes les representants de l'alumnat. 

Un mínim de 10 docents han 
participat en la formació 
dirigida al professorat. 

2018 Aquesta formació finalment no es va acabar duent a 
terme per manca de recursos i d'espai, ja que es va 
preferir destinar-ho a ampliar places per a l'alumnat. 
Es realitzarà a 2019 

2019 S'ha assolit. Han participat a la formació dirigida al 
professorat 14 docents. 

Materials obtinguts 

2018 - Escaleta de la formació. 

- Escaleta de la formació per a dinamitzadores. 

- Carta d'invitació per als instituts. 

- Cartell de la formació. 

- Baner de la formació. 

- Crònica de la formació al sortimdelaula.cat. 

- Recopilació de propostes de l'alumnat. 
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- Actes de les reunions de coordinació entre IMEB, 
Departament de Joventut, Punts JIP i CJB. 

- Actes dels grups de treball realitzats a preparar la 
formació. 

2019 - Escaleta de la formació. 

- Escaleta de la formació per a dinamitzadores. 

- Carta d'invitació per als instituts. 

- Cartell de la formació. 

- Baner de la formació per conselleres i per docents. 

- Recopilació de propostes de l'alumnat. 

- Actes de les reunions de coordinació entre IMEB, 
Departament de Joventut, Punts JIP i CJB. 

- Actes dels grups de treball realitzats a preparar la 
formació. 

Nombre i perfil d'entitats / 
persones beneficiàries 

2018 Les joves i el professorat assistents, a més de JIP, IMEB 
i CEMB 

2019 Les joves i el professorat assistents, a més de JIP, IMEB 
i CEMB 

Dates de realització 

2018 La formació va ser endarrerida a demanda dels centres 
educatius i es va acabar celebrant el 26 d'octubre. 

2019 La formació es va realitzar el 14 de novembre. 
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8.7. Treballar la participació de l'estudiantat dels estudis de Formació 
Professional 

Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2018 

El dia 9 de març es va organitzar la jornada "Fem FP". Van assistir-hi 19 joves i l'objectiu va ser 
oferir un espai per repensar el model de la FP i explorar noves vies per promoure la 
participació estudiantil dins d'aquest món. 

Aquesta jornada va servir per poder establir un diàleg que generés un argumentari i unes 
conclusions que s'emprendran novament el 2019 per plantejar de quin és l'enfocament que 
ha de prendre aquesta línia. 

Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2019 

Durant el 2019, s'ha participat de forma activa dels Grups de Treball impulsats des de 
l'Ajuntament de Barcelona pel Pla pel Foment d'Ocupació Juvenil i s'està a l'espera dels 
resultats i la convocatòria per re engegar els Grups de Treball. 

Indicadors 

Realitzar la jornada "Fem 
FP". 

2018 Es va realitzar el 9 de març. 

2019 Realitzat a 2018 

Un mínim de 20 persones 
han assistit a la jornada. 

2018 Hi van participar 19 persones. 

2019 Realitzat a 2018 

3 entitats del món 
estudiantil membres del CJB 
han participat de la jornada. 

2018 Hi van participar AEP i AJEC. 

2019 Realitzat a 2018 

2 entitats sindicals 
membres del CJB han 
participat de la jornada. 

2018 Assolit. Hi van participar Acció Jove i Avalot. 

2019 Realitzat a 2018 

Materials obtinguts 

2018 - Llistat d'assistència 

- Fotografies de l'acte 

- Cartell de difusió 

- Carta d'invitació 

- Relatoria de la jornada 
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2019 Realitzat a 2018 

Nombre i perfil d'entitats / 
persones beneficiàries 

2018 Les principals persones beneficiades han estat aquelles 
que van assistir a la jornada, ja que van poder aportar 
les seves opinions sobre quin ha de ser el model de la 
FP i les estructures de participació desitjables. De tot 
això també se'n beneficia l'estudiantat de la FP, ja que 
ha establert l'argumentari de base en el CJB pot 
començar a dissenyar una incidència en aquest món de 
la FP. 

2019 Les principals persones beneficiàries continuen sent les 
participants de les jornades que representaven la veu 
de l'estudiantat de FP que han sigut representades en 
els Grups de Treball que s'han continuat impulsant el 
2019. 

Dates de realització 

2018 El calendari es va acomplir tal com estava establert. 

2019 El calendari es va acomplir tal com estava establert, no 
hi havia planificada cap activitat pel 2019 
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8.8. Coordinació d’espais de participació estudiantil a nivell territorial 

Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2018 

Durant el 2018 s'han realitzat diverses reunions de coordinació per anar dissenyant el projecte 
i, d'altra banda, vincular-lo a altres projectes del CJB dirigits a promoure la participació 
estudiantil. 

Una de les primeres decisions va ser vincular la formació de representants de l'alumnat del 
2018 a aquesta promoció d'espais de participació territorials, esdevenint la segona part de la 
formació com el tret de sortida. Aquest espai va ser liderat pels Punts JIP, ja que aquest agent 
ha estat l'escollit per a desenvolupar aquesta coordinació entre centres d'un mateix districte.  

De totes maneres, entre el CJB i l'IMEB també s'ha dissenyat de quina manera s'haurien de 
crear espais de trobada similars a les formacions per a representants que actualment 
s'ofereixen des del CJB per tal de fer un acompanyament acurat.  

El disseny ha conclòs que seria necessari realitzar un mínim de 2 espais de trobada dinamitzats 
a l'any territorialitzats als districtes. S'està a l'espera d'aconseguir finançament per a fer-ho 
possible. 

Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2019 

Durant el 2019 es dissenya el Pla Estratègic de participació  estudiantil a escala territorial. La 
finalitat del projecte és promoure la coordinació d'espais de participació estudiantil a nivell 
territorial.  

En primer lloc, es  treballa per aconseguir que les propostes i necessitats reals de l'estudiantat 
arribin al Consell Escolar de Districte (CED). 

En segon, que a nivell de CED s'organitzin per fer arribar al Consell Escolar del Municipi de 
Barcelona (CEMB) les seves demandes. El següent pas és presentar el disseny d'aquest pla al 
CEMB, encara que, havent elaborat el pressupost, suposa una partida de finançament molt 
gran. 

Mentre aquest projecte s'ha estat dissenyant, la necessitat de promoure la coordinació 
d'espais de participació estudiantil a nivell territorial s'ha vehiculat a través del programa 8.6. 
Formació per a representants de l'alumnat que, com s'ha esmentat anteriorment, s'ha 
reformulat en un "cicle bianual de formació per a representants de l'alumnat". 

Indicadors 

Realitzar un mínim de dues 
reunions amb el CEMB 

2018 S'han realitzat 4 reunions. 

2019 S'ha realitzat una reunió amb el CEMB, PIJ i 
Departament de Joventut on es va idear com seria la 
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primera idea de pla estratègic de participació 
estudiantil a nivell territorial. 

Contemplar la participació 
estudiantil a nivell de 
districtes a la Formació de 
Representants de 

l’Alumnat. 

2018 S'ha assolit, la segona part de la formació anava 
dirigida a això. 

2019 Les persones del JIP tenien un rol de visibilitzar les 
possibles coordinacions a nivell de districte, posant en 
comú i relacionant Instituts del mateix districte. 
També, es va generar un espai on consellers escolars 
que participen del CEMB van donar importància de la 
seva participació a nivell de ciutat. 

Dissenyar una estratègia 
d’implementació per l’acció 

2018 S'ha assolit 

2019 S'ha assolit. 

Materials obtinguts 

2018 - Actes de les reunions realitzades 

- Segona part de l'escaleta de la Formació per a 
Representants de l'Alumnat 

- Document del disseny de l'estratègia 

- Recull de propostes de canvi de l'alumnat 

2019 - Actes de les reunions realitzades 

- Segona part de l'escaleta de la Formació per a 
Representants de l'Alumnat 

- Document del disseny de l'estratègia 

- Recull de propostes de canvi de l'alumnat 

Nombre i perfil d'entitats / 
persones beneficiàries 

2018 Les assistents a la Formació de representants, les 
estudiants de  de la ciutat de Barcelona, el Punt JIP, 
IMEB, CEMB i el CJB. 

2019 Les assistents a la Formació de representants, les 
estudiants de  de la ciutat de Barcelona, el Punt JIP, 
IMEB, CEMB i el CJB. 

Dates de realització 

2018 Aquesta acció s'ha anat desenvolupant al llarg del 
2018. 

2019 Aquesta acció s'ha anat desenvolupant al llarg del 
2019. 
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8.9. Coordinació i accions entorn el reconeixement, finançament i espais de 
les entitats d'associacionisme educatiu 

Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2018 

El 14 d'abril es va celebrar una torbada entre el Comissionat d'Educació, Infància i Joventut, i 
persones membres de les federacions d'associacionisme educatiu que participen del CJB. 
Aquesta jornada va ser organitzada entre el Departament de Joventut de Barcelona i el CJB i 
va servir per debatre els últims aspectes que havien de confirmar la mesura de govern. De 
totes maneres, des de les persones provinents de les federacions es va valorar que la jornada 
va mancar d'un espai on es poguessin coordinar amb altres agents institucionals responsables 
de desenvolupar accions de la mesura, ja que va ser un espai no gaire participat per part de 
l'Ajuntament.  

El 15 de maig la "Mesura de govern per garantir i millorar la incidència de l'associacionisme 
educatiu de base comunitària a la ciutat" va ser presentada al Ple de l'Ajuntament i va entrar 
a vigor. A partir d'aquí, i amb la voluntat de donar resposta a la demanda expressa de les 
federacions de coordinar-se amb els agents institucionals implicats, va néixer la proposta per 
part del Departament de la Joventut de realitzar una torbada general entre les persones 
representants dels esplais i caus i les persones de les diferents institucions. Les federacions, 
però, van considerar més pertinent que, en comptes de generar una macro jornada s'establís 
el grup de treball d'associaicionisme educatiu com a centralitzador d'aquesta coordinació 
entre les diferents institucions. És a dir, que es convidés a la persona referent de cada agent, 
quan fos pertinent i de manera individual, al grup de treball per a treballar cadascun dels 
aspectes de manera concreta.  

Aquesta proposta va ser acceptada pel Departament de Joventut i es va decidir que seria entre 
aquest agent i el CJB qui ho organitzarien.  

D'aquesta manera, durant aquest any, l'Institut de la Infància ha participat d'un grup de treball 
per concretar una de les accions de la mesura de govern, la qual va molt relacionada amb el 
Pla de Joc que s'ha engegat i a on el CJB i el grup de treball hi han participat molt activament 
(s'explica a la línia 9.3. Explorar noves vies de promoció a la participació infantil a nivell 
municipal). 

D'altra banda, el CJB també va participar el 19 de novembre a l'acte “La Infància i 
l’adolescència a Barcelona: present i futur” organitzat per l'Ajuntament de Barcelona, per tal 
de fer una prospectiva de tot el que s'ha fet i que queda per fer a la ciutat. 

Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2019 

Durant el 2019 s’analitza des de l’Espai de l’associacionisme educatiu quines accions de la 
Mesura de Govern es consideren més prioritàries i quines, al llarg del curs, s’han implementat 
i quines no. Es programa de cara al 2020 reunir-se amb el Departament de Joventut per revisar 
l’aplicació de la mesura. 
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Indicadors 

Realitzar una reunió final 
per validar la Mesura de 
Govern entre GT 
d'Associacionisme Educatiu 
i el Comissionat d'Educació, 
Infància i Joventut. 

2018 Es va realitzar el 14 d'abril de 2018. 

2019 No s’ha fet aquesta reunió de coordinació però s'ha 
prioritzat fer un seguiment des de l’Espai 
d’associacionisme educatiu. 

Data de l'aprovació de la 
Mesura de Govern. 

2018 Va ser aprovada el 15 de maig del 2018. 

2019 Realitzat a 2018 

Materials obtinguts 

2018 - Relatoria de la jornada del 14 d'abril. 

- Mesura de govern per garantir i millorar la incidència 
de l'associacionisme educatiu de base comunitària a la 
ciutat 

2019 Actes de l’Espai de treball d’associacionisme educatiu 

Nombre i perfil d'entitats / 
persones beneficiàries 

2018 Les entitats d'associacionisme educatiu que participen 
d’aquesta acció són les que es beneficien d’aquesta 
línia i, per conseqüència, totes les persones que hi 
pertanyen. 

2019 Les entitats d'associacionisme educatiu que participen 
d’aquesta acció són les que es beneficien d’aquesta 
línia i, per conseqüència, totes les persones que hi 
pertanyen. 

Dates de realització 

2018 S'ha seguit el calendari previst. Tot i que cal sumar 
l'acte del 19 de novembre i els diferents grups de 
treball on s'ha treballat aquesta línia amb les 
federacions i amb l'Institut de la Infància, així com 
altres reunions realitzades amb aquest agent. Pe 

2019 Realitzat a 2018 
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8.10. Col·laboració en el suport econòmic a les entitats d'associacionisme 
educatiu de base que es troben en situació de vulnerabilitat econòmica 

Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2018 

El canvi de conveni a subvenció ha implicat un nivell de feina força elevat pel CJB, ja que s'ha 
hagut de cercar i crear una nova manera de fer el repartiment. Això es deu al fet que els 
criteris de repartiment contemplats en el llibret oficial de la línia de subvenció de l'Ajuntament 
no van tenir en compte el mètode de repartiment acordat al grup de treball d'associacionisme 
educatiu i utilitzat pel CJB.  

Per tant, el CJB va dedicar dues setmanes de novembre a trobar una fórmula matemàtica que 
permetés adaptar els criteris de l'Ajuntament per seguir mantenint l'equitat entre les entitats 
de base de les federacions, ja que si no s'adaptava, les federacions amb menys entitats bases 
sortien molt més beneficiades. 

Finalment, al desembre es van fer arribar les enquestes a les federacions per recopilar les 
informacions de les entitats base i en el mateix mes es va realitzar el repartiment. A la 
subvenció del 2018 es van presentar les 7 federacions d'associacionisme educatiu que 
participen regularment del CJB, un total 79 esplais i caus i de 1761 infants. Hi ha hagut un 
increment dels infants presentats a la subvenció d'un 39,54%, tot i que no hi ha hagut un 
augment de la partida pressupostària destinada a aquesta línia de la subvenció. 

El canvi de conveni a subvenció també ha implicat grans dificultats per a les federacions a 
l'hora de justificar l'import percebut. A estat d'especial dificultat per a aquelles federacions 
que no comparteixen NIF amb les seves entitats base, ja que les factures per la justificació 
havien de portar el NIF de la federació, en tant que és l'entitat que ha demanat la subvenció, 
però eren les entitats base les que feien la despesa amb el seu propi NIF.  

Trobar solucions ha estat de grans dificultats per les federacions, ja que ha recaigut en les 
seves espatlles la responsabilitat de torbar solucions sense que s'aportés cap facilitat per part 
de l'Ajuntament. A causa de tot això, es va realitzar una reunió entre el grup de treball; el CJB; 
el Comissionat d'Educació, Infància i Joventut; el Departament de Joventut; el Departament 
de Promoció a la Infància i la Direcció de Servei d'Infància, Joventut i Gent Gran. En aquesta 
reunió es van plantejar possibles facilitats que es podrien aportar per part de l'Ajuntament, 
tot i que de cara a properes convocatòries de subvencions i amb una mirada de llarga mirada. 

Des del grup de treball i el CJB es continua apostant per un mètode de finançament diferent, 
similar a les beques de la Campanya de Vacances, i s'ha seguit i se seguirà treballant sobre 
aquesta demanda. 

Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2019 

Aquest 2019 s'ha mantingut el nombre de federacions que han participat de la subvenció, que 
han estat les mateixes 7 de l'any passat. D'aquestes, s'han beneficiat un total de 88 esplais i 
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caus i de 1977 infants, fet que ha suposat un increment dels infants beneficiaris tot i que, igual 
que a la subvenció passada, no ha incrementat la partida a repartir. 

Les dificultats manifestades l'any passat es mantenen, tot i que aquest 2019 s'ha iniciat, de la 
mà del Departament de Promoció a la Infància, un treball compartit amb les federacions 
d'associacionisme educatiu per tal de trobar-hi solucions. 

Gràcies a la documentació treballada al Grup de Treball d'Associacionisme Educatiu 
conjuntament amb el Departament de Promoció a la Infància, la subvenció passa a ser 
extraordinària per tal de poder incloure les particularitats de l'associacionisme educatiu. S'ha 
aconseguit modificar parts de les bases de la subvenció que dificultaven complir l'objectiu 
d'aquesta.  

En primer lloc, reformular que per molt que les entitats sol·licitants siguin les federacions, 
siguin les entitats base les que puguin justificar les despeses que prèviament havien 
pressupostat en el repartiment de la subvenció. En segon, s'ha aconseguit superar que les 
entitats base puguin justificar la subvenció amb despeses de les activitats d'estiu. Així doncs, 
es consensua que s'ha aconseguit facilitar a les entitats base i federacions la gestió de la 
subvenció per facilitar la participació d'infants a l'associacionisme infantil i juvenil.  

Tot i això, la reivindicació del Grup de Treball continua sent aconseguir que el finançament 
siguin beques i no una subvenció. 

Indicadors 

Acordar els criteris de 
repartiment entre totes les 
federacions que s'han 
presentat a la subvenció. 

2018 Els criteris es van acordar entre les 7 federacions 
d'associacionisme educatiu presentades a la subvenció 
el desembre del 2017. 

2019 Els criteris es van acordar entre les 7 federacions 
d'associacionisme educatiu presentades a la subvenció 
el desembre del 2018. 

Un mínim de 7 federacions 
d'associacionisme educatiu 
s'han presentat a la 
subvenció. 

2018 S'han presentat 7 federacions d'associacionisme 
educatiu.  

Des del CJB s'ha contactat amb MIJAC per tal que es 
presentés a la subvenció però la federació ho ha 
declinat. També es va intentar contactar a Centre 
Marista d'Escoltes per tal que s'hi presentés però no es 
va obtenir resposta.  No obstant això, el setembre del 
2018 es va aconseguir contactar de nou amb l'entitat 
per tal que hi participés a partir d'aleshores. 

2019 S'han presentat 7 federacions d'associacionisme 
educatiu.  

Des del CJB es mantenen les comunicacions amb MIJAC 
i Centre Marista d'Escoltes per tal que puguin ser 
beneficiàries de la subvenció, si així ho volen, i 
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participin a la vegada del CJB. De moment, però, no ha 
estat d'interès per cap de les dues federacions. 

Un mínim de 70 entitats 
base han rebut finançament 
econòmic de la subvenció. 

2018 S'han beneficiat 79 entitats base. 

2019 S'han beneficiat 88 entitats base. 

Un mínim de 1300 infants 
s'han beneficiat de la 
subvenció. 

2018 S'han beneficiat un total de 1762 infants. 

2019 S’han beneficiat un total de 1977 infants 

Realitzar la detecció de 
necessitats de les entitats 
base que es presenten a la 
subvenció. 

2018 Totes les entitats base que es beneficien de la 
subvenció han presentat l'enquesta de detecció de 
necessitats. 

2019 Totes les entitats base que es beneficien de la 
subvenció han presentat l'enquesta de detecció de 
necessitats. 

Nombre de reunions o 
Grups de Treball destinats a 
millorar un mètode millor 
de finançament. 

2018 S'han realitzat 5 grups de treball en els quals s'ha 
treballat basant-se en com millorar el mètode de 
finançament. En 2 d'aquests 5 grups de treball hi ha 
assistit el Director del departament de Promoció a la 
Infància. 

2019 S'han realitzat 6 grups de treball en els quals s'ha 
treballat basant-se en com millorar el mètode de 
finançament. En 2 d'aquests 6 grups de treball hi ha 
assistit el Director del departament de Promoció a la 
Infància. 

Grau de satisfacció de les 
entitats educatives amb el 
procés seguit. 

2018 Tal com ja s'ha explicat, les federacions consideren que 
el mètode de finançament de l'Ajuntament no és 
l'adequat, ja que els hi suposa força complicacions que 
han de ser respostes per les mateixes federacions. 

2019 Tal com ja s'ha explicat, les federacions consideren que 
el mètode de finançament de l'Ajuntament no és 
l'adequat, ja que els hi suposa força complicacions que 
han de ser respostes per les pròpies federacions. 

Materials obtinguts 

2018 - Actes dels grups de treball 

- Enquestes de diagnosi 

- Document de repartiment 

2019 - Actes dels grups de treball 

- Enquestes de diagnosi 
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- Document de repartiment 

Nombre i perfil d'entitats / 
persones beneficiàries 

2018 S'han beneficiat un total de 1761 infants, un 39.54% 
més que l'any anterior. 

2019 S'han beneficiat un total de 1977 infants, un total de 
12'3% més que l'any passat. 

Dates de realització 
2018 S'ha desenvolupat durant tot l'any 2018. 

2019 S'ha desenvolupat durant tot l'any 2019. 
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8.11. Elaboració d'un informe sobre l'estat dels locals de les entitats 
d'associacionisme educatiu 

Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2018 

Conjuntament amb el Departament de Joventut de l'Ajuntament de Barcelona es va decidir 
replantejar aquesta línia per tal que, en comptes de ser únicament un informe sobre l'estat 
dels locals, fos un informe sobre l'estat de l'associacionisme educatiu en general. Aquest 
informe també comptarà amb un apartat específic sobre els locals, però inclourà molts altres 
aspectes. Es va decidir així perquè es va considerar que era necessari unir els agents que 
acostumen a analitzar la situació dels esplais i caus de la ciutat i, en comptes de realitzar 
diferents enquestes en diferents moments de l'any per tal de crear-ne una molt més completa 
que permeti creuar dades i fotografiar l'estat de l'associacionisme educatiu de la ciutat de 
manera més profunda i copsen diverses dimensions 

Per aquestes raons, des del Departament de Joventut es va facilitar que fos PRIMSA - 
Observatori de la Joventut qui realitzés l'informe. Entre PRIMSA i CJB es va dissenyar 
l'estratègia de la línia i al setembre es va presentar al grup de treball d'associacionisme 
educatiu. Del setembre al desembre, el grup de treball, el CJB i PRISMA han dissenyat com 
s'hauria de fer la recollida de dades i, aquest darrer mes de desembre, s'han enviat els primers 
formularis de recopilació de dades a les federacions. 

Es preveu que aquesta primera fase de recollida de dades tingui lloc des del gener al març. A 
partir d'aleshores PRISMA realitzarà l'anàlisi i s'espera poder presentar l'informe cap a 
principis de 2019 o inicis de 2020. 

Tot i això, i relacionat estrictament amb els locals, des del CJB s'ha continuat atenent a les 
situacions d'emergència d'alguns esplais i caus amb relació als seus locals (o a la manca 
d'aquests) i s'ha coordinat un protocol amb el Departament de Joventut de l'Ajuntament per 
poder anar donant resposta. 

Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2019 

Durant el 2019 PRISMA ha elaborat l'informe i ha presentat els esborranys a l'Espai 
d'Associacionisme Educatiu per tal de fer les revisions pertinents prèvies a la publicació 
d'aquest.  

 

El CJB s'ha encarregat de realitzar aquesta coordinació i l'Informe tancat s'ha presentat a 
l'Espai el 26 de novembre del 2019. Així doncs, la presentació de l'Informe es farà el primer 
trimestre del 2020 per visibilitzar i aconseguir reconeixement de l'associacionisme educatiu i 
per aconseguir majors compromisos dels agents involucrats en base els resultats de l'Informe. 
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Indicadors 

Dissenyar una enquesta per 
recollir dades sobre l'estat 
dels locals dels esplais i caus 
de la ciutat. 

2018 S'ha dissenyat de la mà de PRISMA. 

2019 S'ha dissenyat de la mà de PRISMA. 

Un mínim de 100 esplais i 
caus han respost l'enquesta 
de detecció de dades. 

2018 Encara no s'ha iniciat la fase de recollida de dades. 

2019 Han participat totes les entitats base membres de les 
federacions d'associacionisme educatiu del CJB, és a 
dir, 138 entitats. 

Percentatge d'entitats base 
que han respost vers el total 
d'aquestes. 

2018 Encara no s'ha iniciat la fase de recollida de dades. 

2019 Han participat el 100% de les entitats de base 
federades. 

Incloure a l'Ordre del Dia 
d'un mínim de 4 Grups de 
Treball d'Associacionisme 
Educatiu un punt sobre 
l'estat dels locals dels 
esplais i caus. 

2018 S'ha treballat la situació dels esplais i caus que es 
troben en situació d'emergència en relació amb els 
locals en 3 grups de treball. 

S'ha treballat l'informe sobre l'estat de 
l'associacionisme educatiu en 2 grups de treball. 

2019 S'ha treballat la situació dels esplais i caus que es 
troben en situació d'emergència en relació amb els 
locals en 3 grups de treball. 

S'ha treballat l'informe sobre l'estat de 
l'associacionisme educatiu en 6 grups de treball. 

 

Nombre d'esplais i caus en 
situació d'emergència que 
s'han comunicat a 
l'Ajuntament de Barcelona. 

2018 A través del protocol creat entre el Departament de 
Joventut i el CJB s'han detectat 14 esplais i caus que es 
troben amb alguna complicació que requereix de 
resposta ràpida. 

2019 A través de l'Informe PRISMA es detecten 28 esplais o 
caus amb situació d'inseguretat en relació a l'estat dels 
espais on fan activitat i des del Departament de 
Promoció amb Infància s'ha treballat amb 1 esplai i 1 
cau. 

Materials obtinguts 
2018 - Formularis de recollida de dades 

- Actes dels grups de treball 
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- Acta de la reunió de coordinació entre PRISMA, el 
Departament de la Joventut i CJB. 

- Document de recopilació de l'estat d'emergència 
d'esplais i caus en relació amb els locals. 

2019 - Formularis de recollida de dades 

- Actes dels grups de treball 

- Informe 

Nombre i perfil d'entitats / 
persones beneficiàries 

2018 Qui se'n beneficia principalment és l'associacionisme 
educatiu en general, ja que disposarà del primer 
informe realitzat que copsarà quin és l'estat d'aquest a 
la ciutat.  

2019 Qui se'n beneficia principalment és l'associacionisme 
educatiu en general, ja que disposarà del primer 
informe realitzat que copsarà quin és l'estat d'aquest a 
la ciutat.  

Dates de realització 

2018 De la mateixa manera que ha variat la línia també han 
variat les dates previstes. Del setembre al desembre de 
2018 s'ha dissenyat el mètode de recollida 
d'informacions. De gener a març es farà la recopilació 
d'aquestes i a partir d'aleshores l'anàlisi.  

2019 A finals del 2019 es tanca l'informe i es comença a 
pensar com es farà la presentació d'aquest; amb quin 
objectiu, a quin públic es vol dirigir i com. Es programa 
la presentació i difusió de l'Informe pel primer 
trimestre del 2020. 
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8.12. Dia del Cau i l'Esplai 

Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2018 

El Dia del Cau i l'Esplai que havia de tenir lloc el 7 d'abril del 2018 va quedar anul·lat per part 
del CJB. El CJB va enviar un correu comunicant als esplais i caus que hi estaven apuntats i a les 
seves federacions la decisió d'anul·lar-lo i explicant els motius d'aquesta decisió. 

Aquesta decisió es va prendre en vistes que no es podia acomplir amb les peticions de millora 
establertes després del Dia del Cau i l'Esplai del 2016 i de l'ajornament d'aquesta celebració 
del 2017. Des del punt de vista del CJB, l'Ajuntament no va acomplir amb la seva part de les 
tasques i va haver de ser el CJB qui intentés solucionar totes les complicacions que això va 
implicar. Les poques competències de les quals disposa el CJB a l'hora de poder gestionar una 
celebració de la ciutat va suposar que hagués d'anar a mínims, no acontentant gens als esplais 
i caus, que es tornaven a veure en una situació precària per a poder fer la celebració. En vista 
d'això, i després de l'enèsima complicació, el CJB va decidir anul·lar el Dia i tornar-lo a 
replantejar. 

Posteriorment a aquesta anul·lació, el CJB i el Departament de la Joventut es van trobar en 
reunió per tal d'assentar els propers passos a seguir i millorar la coordinació dels dos agents, 
ja que va quedar palès que anteriorment hi havia hagut molts malentesos que havien fet 
desencadenar aquesta situació. 

El grup de treball d'associacionisme educatiu també s'hi va reunir i va decidir reformular el 
Dia del Cau i l'Esplai del 2019. La decisió final va ser que de cara al 2019 no se celebrarà un sol 
dia, sinó que cada districte organitzarà el seu propi, tot potenciant el treball entre esplais i 
caus i l'autonomia d'aquests per a organitzar la seva pròpia celebració. 

Per últim, cal esmenar que es va actualitzar el web esplaisicaus.cat, ja que el format web no 
permetia introduir canvis com a administració i actualment ja es pot. També es va demanar 
l'actualització de totes les dades dels esplais i caus per tal de modificar-les al web. Aquesta 
actualització és durà a terme el 2019. 

Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2019 

Aquest 2019 s'ha optat per un replantejament del Dia del Cau i l'Esplai. 

El format proposat és que el CJB s'ofereix com a suport i acompanyament a aquells esplais i 
caus que estiguessin interessats a reivindicar el Dia del Cau i l'Esplai amb aquest projecte. 

 

Així doncs, el treball del CJB aprofita les reunions a nivell de districtes d'entitats juvenils que 
tenen lloc al primer trimestre del curs per informar sobre la possibilitat de suport a aquelles 
entitats que es volguessin organitzar a nivell de districte.  
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Per tant, les entitats prendrien el lideratge amb l'acompanyament -si el necessitaven- del CJB. 
Han fet ús d'aquest programa les entitats de Ciutat Vella que es van organitzar a nivell de 
districte amb una valoració positiva de l'esdeveniment. 

El CJB elaborarà un recurs explicatiu de com es pot organitzar el Dia del Cau i l’Esplai,  i fer-ne 
difusió per tal que aquelles entitats de base que els hi interessi, puguin fer-ne ús. 

 

Indicadors 

Un mínim de 25 entitats 
base han participat del Dia 
del Cau i l'Esplai. 

2018 No s'ha assolit 

2019 No assolit. Només va sorgir interès per part de Ciutat 
Vella, on van participar-hi 5 entitats base. 

Un mínim de 10 activitats 
(una per districte) han estat 
organitzades pel Dia del Cau 
i l'Esplai. 

2018 No s'ha assolit 

2019 Es va realitzar 1 activitat a Ciutat Vella.  

Un mínim de 3 GT 
d'Associacionisme Educatiu 
ha comptat amb un punt a 
l'Ordre del Dia per 
organitzar el Dia del Cau i 
l'Esplai. 

2018 S'ha assolit. S'ha treballat en un total de 6 grups de 
treball. 

2019 S'ha treballat el primer grup de treball de curs per 
consensuar que a partir d'ara és un projecte que la 
iniciativa és dels esplais i caus i que des del CJB existeix 
aquest recurs per donar-hi suport. 

Recull de l'impacte 
comunicatiu. 

2018 No hi va haver perquè no es va realitzar. 

2019 Es va presentar la recollida d'imatges en el marc de 
l'Associa't, a les festes de la Mercè. 

Materials obtinguts 

2018 - Actes dels grups de treball d'associacionisme 
educatiu. 

- Correu comunicant l'anul·lació del Dia del Cau i 
l'Esplai per part del CJB. 

- Web esplaisicaus.cat 

 

2019 - Actes dels grups de treball d'associacionisme 
educatiu. 

- Cartell del Dia del Cau i l'Esplai 

- Notícia difusió Ajuntament 
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- Document informatiu intern. Infografia? 

 

Nombre i perfil d'entitats / 
persones beneficiàries 

2018 En no celebrar-se el Dia del Cau i l'Esplai, no se'n va 
beneficiar cap persona d'aquesta celebració.  

2019 Les entitats beneficiàries van ser els 5 esplais i caus que 
van participar del Dia del Cau i l'Esplai, amb 180 infants 
i adolescents participants. Conseqüentment, en ser 
activitats obertes, se'n van beneficiar un total de 500 
persones, sumant altres entitats, infants i adolescents 
que no pertanyien a les entitats base que organitzaven 
l'esdeveniment però que van participar-hi. 

Dates de realització 

2018 Tot el previst de gener a març es va realitzar però  el 
dia 7 d'abril, que era el Dia del Cau i l'Esplai, va quedar 
anul·lat pel CJB. 

A l'abril i al maig es va avaluar la situació que s'havia 
viscut i a l'octubre es va decidir com s'organitzaria a 
partir de 2019 

2019 Al gener sorgeix la demanda d'entitats base de Ciutat 
Vella per celebrar el Dia del Cau i l'Esplai. 

Gener-Maig coordinació amb districte i les entitats i 
difusió. 

1 de juny es celebra el Dia del Cau i l'Esplai a Portal de 
l'Àngel 

Juliol es valora amb el Departament de Joventut com 
es tractarà el Dia del Cau i l’Esplai des d’aquest 
moment.  
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8.13. Millora de la comunicació entre el CJB i les entitats de base de les 
federacions 

Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2018 

El Secretariat del CJB ha assistit a tres trobades territorials per visitar a les entitats base de 3 
de les federacions: Federació de Centres Juvenils Don Bosco, Esplais Catalans i Escoltes 
Catalans. Si no s'han realitzat amb la resta, és perquè no s'ha trobat una data que adequada 
als tempos de les federacions per aquest 2018, però s'han planificat de cara al 2019. En totes 
aquestes trobades s'ha presentat el CRAJ així com els diferents grups de treball dels quals 
poden participar les entitats base. 

D'altra banda, durant aquest 2018 s'han iniciat els contactes amb el Centre Marista d'Escoltes 
i amb Joves La Salle per tal de realitzar una trobada el 2019 i veure de quina manera es poden 
vincular les seves entitats al CJB. 

Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2019 

El Secretariat del CJB ha assistit a Assemblees Generals Ordinàries de les federacions d'Acció 
Escolta i de la Demarcació del barcelonès de Minyons.  

Així doncs, s'ha pogut fer seguiment de les federacions que participen activament de la Taula 
d'Associacionisme Educatiu exceptuant MCECC i de la Fundació Catalana de l'Esplai, amb les 
que no s'ha pugut quadrar.  

D'altra banda, durant el 2019 s'ha continuat fent el contacte amb el Centre Marista d'Escoltes 
i amb MIJAC per tal de veure de quina manera es poden vincular les seves entitats al CJB. 

Indicadors 

Realitzar un mínim de 5 
visites a trobades 
territorials d'entitats base. 

2018 S'han realitzat 3 trobades durant el 2018 i s'han 
planificat la resta pel 2019. 

2019 S'han realitzat 2 trobades  físiques, ja que tant amb el 
Centre Marista d'Escoltes com amb MIJAC s'ha 
continuat la coordinació en línia o de forma telefònica. 

Coordinar les visites a les 
entitats base amb  el CRAJ. 

2018 S'han coordinat les torbades en tant que s'han facilitat 
les informacions proporcionades pel CRAJ. 

2019 No s'ha considerat necessària la participació del CRAJ, 
ja que les trobades han estat les AGO, per tant, tenien 
un sentit més polític que no de donar a conèixer el 
servei que ofereix el CRAJ. 
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Increment de la participació 
de les entitats base de les 
federacions a les activitats 
del CJB. 

2018 Hi ha hagut un augment de 5 entitats base que s'han 
presentat a la subvenció del 2018 respecte al conveni 
del 2017. 

2019 Hi ha hagut un augment de 3 entitats de base, arrel de 
Programa Baobab.  

Materials obtinguts 

2018 - Actes dels grups de treball d'associacionisme 
educatiu 

- Agenda de les visites calendaritzades 

2019 - Agenda de les visites calendaritzades 

- Correus electrònics 

Nombre i perfil d'entitats / 
persones beneficiàries 

2018 S'han beneficiat 3 federacions d'associacionisme 
educatiu membre del CJB. 

2019 S'han beneficiat 4 federacions d'associacionisme 
educatiu membre del CJB.  

En primer lloc; Acció Escolta i Minyons presencialment 
establint contacte polític amb el CJB.  

En segon; Centre Marista d'Escoltes i MIJAC s'han 
beneficiat amb l'acompanyament que s'ha fet des del 
CJB donant a conèixer la plataforma i el seguiment per 
veure com aconseguir que les "entitats mare" apostin 
per prioritzar la Taula d'Associacionisme Educatiu del 
CJB. 

Dates de realització 
2018 Durant tot el 2018. 

2019 Durant tot el 2019 
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8.14. Programa Baobab 

Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2018 

Tot i que al gener es va celebrar la taula de coordinació entre el Programa Baobab i les 
federacions d'associacionisme educatiu, finalment es va acabar configurant la taula de 
coordinació dins del propi grup de treball d'associacionisme educatiu, ja que es va acabar 
valorant que diversificar els espais encara més complicava la participació de les persones.  

En tot cas, el que sí que es va demanar i acordar entre el grup de treball i l'equip del Programa 
Baobab va ser una comunicació més fluida amb les federacions, per tal que sí hi havia una 
situació que implicava directament a una de les federacions, aquesta estigués informada en 
tot moment en espais paral·lels del grup de treball.  

D'altra banda, es va decidir que l'equip del Baobab assistiria al grup de treball per tal de fer 
traspàs de tots els processos i enviaria un informe sobre l'estat de cadascun dels territoris a 
on actuen de manera trimestral. 

Al mes de juny del 2018 l'equip del Programa Baobab va assistir al grup de treball per fer 
aquest exercici de coordinació, tot i que a part de tot això les federacions que conformen el 
grup de treball també han tractat el projecte en dos altres trobades. Tal i com es va acordar, 
l'equip del projecte ha fet arribar trimestralment els informes i, d'altra banda, ha celebrat una 
reunió de coordinació a part. 

L'èxit del projecte s'ha concretat en la creació del nou Cau de La Trini, que s'ha federat a 
Escoltes Catalans després d'haver-ho tractat en grup de treball. D'altra banda, el fet que les 
persones de l'equip del projecte hagin mantingut una comunicació fluida amb el CJB a afavorit 
que els col·lectius i entitats amb qui treballen participin de les reunions amb regidories que 
de manera anual convoca el CJB. 

Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2019 

Durant el curs s'ha replantejat com vehicular el projecte Baobab i les federacions de 
l'associacionisme educatiu.  

Es continua apostant per una coordinació entre el projecte Baobab i les federacions per tal 
que sigui possible la creació d'una entitat base, garantir un bon acompanyament i 
l'enxarxament al territori.  

De cara a inicis del 2020 es preveu reunir-se amb el Departament d'Educació, l'IMEB i el 
Departament de Joventut de l'Ajuntament de Barcelona per plantejar amb l'associacionisme 
educatiu l'enfocament polític i tècnic del projecte Baobab. 

L’èxit del Projecte s’ha concretat en la creació de dues noves entitats de lleure educatiu a 
2019 a la ciutat de Barcelona 

Indicadors 
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Nombre d'entitats base que 
han participat del projecte 
Baobab. 

2018 Segons els informes de l'equip del Projecte Baobab han 
estat 10 entitats membres d'alguna federació 
d’associacionisme educatiu. De totes maneres, també 
han treballat amb alguns casals de joves i altres entitats 
que se situen en els territoris. 

2019 Han participat del projecte 11 entitats base membres 
d'alguna federació d’associacionisme educatiu. De 
totes maneres, l'equip Baobab també ha treballat amb 
alguns casals de joves i altres entitats que se situen en 
els territoris. 

Realitzar un mínim de 3 
Taules de Coordinació entre 
les federacions 
d'associacionisme educatiu i 
l'IMEB. 

2018 S'han realitzat tres reunions de coordinació entre el 
CJB i l'equip del Projecte Baobab. 

2019 S'ha realitzat dues reunions de coordinació entre el CJB 
i l'equip del Projecte Baobab. 

Les 7 federacions 
d'associacionisme educatiu 
han participat a la Taula de 
Coordinació del projecte 
Baobab. 

2018 Les 7 federacions han participat d'algun espai de 
coordinació del projecte durant l'any. 4 d'aquestes han 
participat en tots. 

2019 Les 7 federacions han participat d'un espai de 
coordinació conjunt al Grup de Treball. Paral·lelament, 
4 de les federacions han establert coordinacions 
directes amb el projecte Baobab. 

Materials obtinguts 

2018 - Actes dels grups de treball 

- Acta de la taula de coordinació del gener 

- Informes trimestrals de l'estat del projecte Baobab 

2019 -Actes dels grups de treball 

-Correus de coordinació 

Nombre i perfil d'entitats / 
persones beneficiàries 

2018 El Projecte Baobab ha beneficiat als infants i joves que 
se situen en barris d'acció prioritària. D'altra banda, 
també se'n beneficien les entitats i les federacions 
d'associacionisme educatiu, ja que gràcies a aquesta 
coordinació traçada entre el CJB i el Projecte Baobab 
s'ha afavorit un millor creixement dels esplais i caus de 
la ciutat. 

2019 El Projecte Baobab ha beneficiat als infants i joves que 
se situen en barris d'acció prioritària. D'altra banda, 
també se'n beneficien les entitats i les federacions 
d'associacionisme educatiu, ja que gràcies a aquesta 
coordinació traçada entre el CJB i el Projecte Baobab 
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s'ha afavorit un millor creixement dels esplais i caus de 
la ciutat. 

Dates de realització 

2018 Es va celebrar aquesta taula de coordinació i es va 
acabar configurant dins del propi grup de treball 
d’associacionisme educatiu. L'equip del Projecte 
Baobab ha participat d'aquest espai dues vegades i 
també ha realitzat una reunió extra amb el CJB. 

2019 La coordinació del projecte Baobab s'ha treballat en 5 
Espais d'Associacionisme Educatiu interns, 1 entre 
l'equip tècnic del Baobab i CJB i a 1 en una Taula entre 
les federacions d'associacionisme educatiu i l'equip del 
Projecte Baobab 
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8.15. Mapa d'educació comunitària 

Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2018 

Aquest 2018 el projecte s'ha desenvolupat amb certes diferències respecte l'any anterior, tot 
i que el CJB ha seguit col·laborant per tal d'assegurar que la mirada tant juvenil com 
associativa quedava copsada en l'informe final.  

Per tot això, el CJB va difondre, entre les seves entitats membre, l'enquesta amb la que es 
recopilen les dades per la creació de l'informe del Mapa d'Educació Comunitària. També va 
participar del focus group enfocat a compartir opinions sobre accions i experiències que 
promouen l'educació comunitària. Aquest participació es va fer extensiva a algunes entitats 
per tal que poguessin aportar, també, les seves experiències. De totes maneres, cal esmenar 
que per un error informàtic per part del Grup ICE les informacions no van arribar a temps i, 
per tant, el CJB no va poder fer una difusió ben planificada, que va suposar una baixa 
participació per part de les entitats. 

Per acabar, el CJB també va participar de la presentació de l'informe del Mapa d'Educació 
Comunitària, en la que va disposar d'un seient a la fila 0 per tal de poder contribuir al debat 
durant la ponència. 

Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2019 

Aquesta línia ha quedat anul·lada, ja que l’Institut de Ciències de l'Educació no ha rebut el 
finançament pertinent per poder tirar endavant el projecte.  

 

Des del CJB s'ha mostrat la voluntat a seguir participant en un futur en cas que es pugui 
reprendre, però ara per ara aquesta línia ha quedat aturada. 

Indicadors 

Participar dels focus group 
organitzats pel Grup ICE. 

2018 El CJB ha participat del focus group i ha col·laborat en 
la seva organització logística. 

2019 No s'ha realitzat 

Participar de la presentació 
de l'Informe del Mapa 
d'Educació Comunitària 

2018 El CJB va disposar d'un seient a la fila 0 durant la 
presentació per tal de col·laborar en el debat durant la 
ponència. 

2019 No s'ha realitzat 

Un mínim de 3 federacions 
d'associacionisme educatiu 
han participat dels focus 

2018 Finalment no es va convidar a les federacions 
d’associacionisme educatiu a petició del Grup ICE, ja 
que van voler canviar el format respecte l'any passat. 
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groups organitzats pel Grup 
ICE. 

Tot i així, el CJB va fer extensiva la seva invitació a 3 
entitats més, però a causa d'un problema informàtic 
per part del Grup ICE el CJB va rebre les informacions 
massa tard com per poder avisar amb antelació i, 
finalment, cap entitat hi va poder participar. 

2019 No s'ha realitzat 

Materials obtinguts 

2018 - Informe del Mapa d'Educació Comunitària 

- Actes dels Grups de Treball d'Associacionisme 
Educatiu 

2019 -Actes dels grups de treball 

Nombre i perfil d'entitats / 
persones beneficiàries 

2018 Les principals beneficiàries són les entitats que 
realitzen projectes d'educació comunitària, ja que els 
permet tenir una visió més global per tal de poder 
traçar un teixit de col·laboració. 

2019 No s’ha realitzat 

Dates de realització 

2018 Totes les accions han tingut lloc al darrer trimestre del 
2018. 

2019 No s'ha realitzat 
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8.C. Espais d’interlocució i participació interna i externa 

 

Espais d'interlocució interna Nombre de trobades 

GT Visc, Convisc...Participo! 10 

Espai d’Estudiantils 3 

Espai d’Associacionisme Educatiu 16 

GT Formació de representants 3 

GT Formació de Conselleres 4 

Espais d'interlocució externa Nombre de trobades 

CAMU 3 

CEMB 8 
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Introducció 

Aquest és un programa que s’inicia per primera vegada amb l'objectiu de contribuir a la 

promoció de la participació infantil. La implementació d'un programa destinat a la infància dut 

a terme pel Consell de la Joventut de Barcelona es deu a la llarga trajectòria i experiència que té 

el CJB en qüestions de participació amb perspectiva de ciutat. La raó de l'existència d'aquest 

programa resideix en la creença que a participar s'aprèn participant i que, per tant, són 

aprenentatges i conceptes que s'han d'anar adquirint des de la infància. A més a més, amb 

aquest programa també es pretén trencar amb la visió de que la infància és únicament una etapa 

de procés cap a l'edat adulta, ja que la visió de l'infant que reivindica aquest programa parteix 

de la idea que l'infant és un subjecte del present, amb inquietuds, necessitats i interessos que 

han de tenir veu pròpia. Per tant, aquest 2018 i 2019 el CJB entoma el repte de promoure la 

participació des de la infància per tal d'aconseguir una societat més justa a on s'escoltin totes 

les veus. El programa entoma la promoció de la participació infantil des de diferents nivells. En 

aquest sentit, cal destacar la línia "9.1. Implementació d'una prova pilot del projecte de 

contribució a la participació infantil als centres educatius", que es tracta d'una adaptació del 

projecte Visc, Convisc... Participo! a la infància. Així doncs, entre aquest projecte i la nova 

implementació del VCP que es realitzarà a 1r cicle d'ESO (explicat al programa d'Educació), 

s'assolirà la promoció de la participació a totes les edats. En un altre nivell, també cal destacar 

la línia "Explorar noves vies de promoció a la participació infantil a nivell municipal", ja que es 

desenvolupa en un altre nivell i amb una visió de ciutat i municipalitat. Per últim, també 

s'entomen dues línies dirigides a les entitats d'associacionisme educatiu, les quals ja parteixen 

d'una mirada que situa l'infant al centre, per tal de facilitar-los-hi eines per seguir millorant en 

la seva tasca i que esdevinguin referents de la participació infantil. 

 

9.A. Objectius 

Contribuir a la promoció de la participació infantil tot facilitant eines i espais als infants. 

2018 I 2019 
S'ha assolit. Aquest 2018 el CJB s'ha focalitzat en el treball de caire més municipal per a 
assegurar que la participació dels infants de la ciutat en la construcció de la seva pròpia ciutat. 

 Amb tot això, el CJB ha esta present en una formació realitzada des de l'Ajuntament i ha 
tingut una participació molt activa en el Pla de Joc de la ciutat, tot fomentant que 
l'associacionisme educatiu fos contemplat com una eina imprescindible per al 
desenvolupament d'aquest, sobretot a través del Projecte Tractor, que permet igualar les 
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oportunitats des de la primera infància, garantir la cobertura de les necessitats socials i 
educatives de la infància i adolescència i augmentar i reforçar l’acció sòcio-educativa i cultural 
a la infància. 

Promoure la inclusió de persones amb diversitat funcional als esplais i caus. 

2018 I 2019 
S’ha iniciat l’exploració de l’objectiu, però no s’han extret resultats definitius. S’ha treballat 
en diferents espais de treball del CJB, però no s’ha pogut concretar en una acció definitiva.  

La prospecció realitzada ens permetrà generar recursos de cara a 2020.  
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9.B. Avaluació de les accions  

9.1. Implementació d'una prova pilot del projecte de contribució a la 
participació infantil als centres educatius 

Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2018 

Aquesta línia anava enfocada a promoure la metodologia del projecte Visc, Convisc... 
Participo! en el marc de l'educació primària, en tant que era una manera de començar a 
treballar els mateixos continguts en infància.  
 
Així doncs, i de la mateixa manera en que s'ha explicat en la línia 8.2. Creació del projecte Visc, 
Convisc... Participo! dirigit a 1r Cicle d'ESO, s'ha decidit aturar el projecte. Les raons són dues. 
Per una banda, la manca de temps a causa de la idiosincràsia de la feina el dia a dia del CJB. 
D'altra banda, i no menys important, la necessitat de reformular la metodologia del projecte, 
ja que repetia el model de projecte reproductor i no pas multiplicador del VCP.  
 
D'aquesta manera, el projecte està dissenyat però no s'ha iniciat la preparació de la 
implementació planificada pel darrer trimestre del 2018. 
  
A banda de tot això, i també per evitar la implementació d'aquest projecte en solitari i sense 
connexió amb altres projectes que s'estiguessin promovent en les escoles de la ciutat, el CJB 
es va posar en contacte amb l'Institut de la Infància per veure si es podia aprofitar el disseny 
del projecte en el marc d'algun altre que s'estigués desenvolupant. A dia d'avui, encara no 
s'ha trobat una possible col·laboració que dotés de més sentit el projecte, però es manté la 
possibilitat oberta de cara al 2019. 

Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2019 

Aquesta línia ha quedat anul·lada a partir d'una decisió presa conjuntament amb el 
Departament de Promoció a la Infància.  
 
Això es deu a que la voluntat d'engegar un projecte d'aquestes característiques partia de la 
condició que es pogués vincular a altres projectes educatius per tal d'evitar un sense-sentit.  
 
Per tot això, es va decidir intentar vincular-lo a alguna d eles accions presentades pel Pla de 
Joc, però tant la direcció de l’Institut de la Infància com el CJB van valorar que no era viable 
generar una col·laboració entre projectes durant aquest 2019. Per tot això, finalment el CJB, 
en conjunta decisió amb el Departament de Promoció a la Infància, va decidir prescindir 
d'aquest projecte. 

Indicadors 

S'ha implementat una prova 
pilot del Projecte de 
contribució a la participació 
infantil. 

2018 Aquest indicador encara no és avaluable. 
2019 No s’ha realitzat, per acord amb el Departament de 

Promoció a la Infància 
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S'ha contactat a un centre 
educatiu que ja tingués 
relació amb el CJB per tal 
d'implementar el projecte. 

2018 Abans de decidir aturar el projecte, es va contactar a 
l'Institut Escola trinitat Nova, que va declinar la seva 
col·laboració. Al setembre es va contactar amb 
l'Institut de la Infància, però de moment encara no s'ha 
trobat l'oportunitat de fer una col·laboració. 

2019 No s’ha realitzat, per acord amb el Departament de 
Promoció a la Infància 

S'ha fet una crida al GT 
d'Associacionisme Educatiu 
i a la borsa de dinamització 
d'educatives del VCP per tal 
de seleccionar l'equip de 
dinamització. 

2018 No s’ha realitzat, per acord amb el Departament de 
Promoció a la Infància 

2019 No s’ha realitzat, per acord amb el Departament de 
Promoció a la Infància 

L'equip de dinamaització ha 
rebut una formació 
específica per implementar 
el projecte. 

2018 No s’ha realitzat, per acord amb el Departament de 
Promoció a la Infància 

2019 No s’ha realitzat, per acord amb el Departament de 
Promoció a la Infància 

Des del CJB s'ha contactat 
als agents institucionals del 
territori per tal que 
s'involucrin en el projecte 
dissenyat pels infants (en la 
mesura en que el projecte 
ho requereixi). 

2018 No s’ha realitzat, per acord amb el Departament de 
Promoció a la Infància 

2019 No s’ha realitzat, per acord amb el Departament de 
Promoció a la Infància 

S'ha realitzat l'avaluació de 
la implementació de la 
prova pilot del projecte. 

2018 No s’ha realitzat, per acord amb el Departament de 
Promoció a la Infància 

2019 No s’ha realitzat, per acord amb el Departament de 
Promoció a la Infància 

Materials obtinguts 
2018 - Disseny del projecte. 
2019 No s’ha realitzat, per acord amb el Departament de 

Promoció a la Infància 

Nombre i perfil d'entitats / 
persones beneficiàries 

2018 Encara no és avaluable. 
2019 No s’ha realitzat, per acord amb el Departament de 

Promoció a la Infància 

Dates de realització 

2018 La previsió del calendari ha estat totalment 
modificada, tot i que a principis de setembre es quan 
el CJB va intentar emmarcar el projecte en algun altre 
que estigués desenvolupant des de l'Institut de la 
Infància. 

2019 No realitzat 
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9.2. Promoció de la inclusió d'infants i joves amb diversitat funcional als caus 
i esplais 

Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2018 

Aquesta línia està planificada pel 2019. 

Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2019 

Aquesta línia, durant el curs 2019 després d’un seguit d’espais de treball i d’un profund anàlisi 
s’ha determinat que, tenint en compte els projectes actuals de l'Àrea d'Educació del CJB, era 
un programa que quedava aïllat i, per tant, calia repensar l’enfoc, sobretot per la falta d'eines 
de l'Àrea i de les entitats educatives per abordar la inclusió d'infants, adolescents i joves amb 
diversitat funcional als esplais i caus.  
 
Conjuntament amb l'Àrea de Treball de Drets Civils del CJB, s'ha avaluat que tenia més sentit 
traslladar el projecte en el programa en relació a la Diversitat Funcional.  
 
Així, poder treballar primer des d'una àrea més sensible al tema per després tenir eines per 
poder incorporar aquesta perspectiva a l'educació en el lleure i oferir un acompanyament de 
qualitat a les entitats. 

Indicadors 

La comissió de treball s'ha 
reunit un mínim de 4 
vegades. 

2018 Encara no és avaluable, ja que la línia es durà a terme 
al 2019. 

2019 S’ha assolit 

S'han imprés 1000 guies. 
2018 Encara no és avaluable, ja que la línia es durà a terme 

al 2019. 
2019 No s’ha assolit 

S'han distribuït un mínim de 
100 guies per federació. 

2018 Encara no és avaluable, ja que la línia es durà a terme 
al 2019. 

2019 No s’ha assolit 

S'ha fet una notícia per 
donar a conèixer la guia. 

2018 Encara no és avaluable, ja que la línia es durà a terme 
al 2019. 

2019 No s’ha assolit 

S'ha penjat la guia al compte 
ISSU del CJB. 

2018 Encara no és avaluable, ja que la línia es durà a terme 
al 2019. 

2019 No s’ha assolit 

Nombre de visites a la 
plataforma ISSU. 

2018 No s'ha assolit ja que la guia no ha estat duta a terme 
al 2018. 

2019 No s’ha assolit 

Dates de realització 
2018 Aquesta línia està planificada pel 2019. 
2019 No s’ha realitzat 
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9.3. Explorar noves vies de promoció a la participació infantil a nivell 
municipal 

Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2018 

Seguint amb la planificació plantejada a la implementació, una persona del Secretariat i una 
persona de l'equip tècnic del CJB van participar de la formació sobre el model de Change 
Factory, un model  implementat a Noruega i que va ser oferta pel Departament de Promoció 
a la Infància. 
 
D'altra banda, el CJB també ha participat de manera molt activa amb la creació del Pla de Joc, 
resultat de la mesura de govern aprovada al 2018 "Barcelona dóna molt de joc".  
 
Aquest Pla va ser presentat en un grup de treball d’associacionisme educatiu, espai en que les 
federacions van fer moltes aportacions. D'altra banda, el CJB també s'ha reunit en altres dues 
ocasions amb la direcció del Pla, ha participat dels espais de participació ciutadana de la 
construcció del Pla i forma part de la Comissió de Seguiment d'aquest. De la mateixa manera, 
el CJB també participarà d'una ponència el dia de la Presentació del Pla de Joc. 
A partir d'aquesta participació al Pla de Joc, el CJB i les federacions d’associacionisme educatiu 
que li són membres participaran d'un projecte tractor impulsat per l'Institut de la Infància 
"Esplais i caus sortim a jugar: Zones prioritàries pel joc en certes places i carrers tallats 
dissabtes a la tarda". Aquest s'iniciarà al 2019. 
 

Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2019 

Un cop feta la planificació, el 2019 ha consistit en aterrar el projecte Tractor en un projecte 
tangible i a l'abast dels esplais i els caus. És per això que s'ha elaborat un document de 
compromisos, s'han assignat diferents rols i tasques que han d'assumir els diferents agents 
implicats i s'ha decidit el districte i caus i esplais que engegaran la prova pilot. 

Indicadors 

Haver participat a la 
formació sobre participació 
infantil amb el Departament 
de Promoció a la Infància. 

2018 S'ha Assolit. Dues persones del CJB, una del Secretariat 
i una de l'equip tècnic van participar de la formació 

2019 No es tenia planificada fer cap formació 

Haver realitzat un mínim de 
3 reunions amb el 
Departament de 
Participació a la Infància. 

2018 Assolit parcialment. S'han realitzat dues reunions. 
2019 Assolit. S'han realitzat tres reunions amb el 

Departament de Joventut, ja que és el Departament 
que actualment porta el projecte. Dues van ser a l'Espai 
de Treball d'Associacionisme Educatiu i una altra va ser 
de coordinació entre CJB i el Departament. 

Haver dissenyat una acció a 
desenvolupar. 

2018 Assolit. Finalment s'ha concretat amb la participació 
del CJB en la construcció del disseny Pla de Joc. Aquest 
ha desembocat en el projecte tractor que s'iniciarà al 
2019. 
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2019 Assolit. S'ha dissenyat el projecte tractor de forma 
concreta per tal que els esplais i caus puguin 
desenvolupar-lo. 

Haver desenvolupat una 
acció dirigida a promoure la 
participació infantil a nivell 
municipal. 

2018 Assolit. El projecte tractor començarà a iniciar-se al 
2019. 

2019 Assolit. Iniciat el projecte tractor; s'ha obert el procés 
d'escollir les entitats base que vulguin participar del 
projecte, coordinar-se amb districte i planificar on es 
desenvoluparà pel 2020 

Materials obtinguts 

2018 - Documentació resultant de la formació del model de 
Change Factory 
- Informe de la trobada entre l'Institut de la Infància i 
el Grup de treball d'associacionisme educatiu 
- Actes de les reunions entre l'Institut de la Infància i el 
CJB 
- Acta de la Comissió de Seguiment del Pla de Joc 
- Projecte tractor ""Esplais i caus sortim a jugar: Zones 
prioritàries pel joc en certes places i carrers tallars 
dissabtes a la tarda" 
 

2019 - Actes Espai de Treball Associacionisme Educatiu 
- Document de compromisos i implicacions de cada 
agent participant 
 

Nombre i perfil d'entitats / 
persones beneficiàries 

2018 Les principals persones beneficiàries són els infants de 
la ciutat, ja que els plantejaments que es fan d'aquesta 
línia van enfocats a una transformació global de les 
estructures de participació dels infants i de la ciutat. 

2019 Les principals persones beneficiàries són els infants de 
la ciutat, ja que els plantejaments que es fan d'aquesta 
línia van enfocats a una transformació global de les 
estructures de participació dels infants i de la ciutat. 

Dates de realització 

2018 La formació va tenir lloc a l'abril i la participació al Pla 
de Joc al darrer trimestre del 2018. 

2019 No hi havia planificada cap formació. A partir de la 
coordinació amb el Departament de Promoció a la 
Joventut - que és el Departament que passa a gestionar 
aquest projecte-, s'estableix un calendari a curt termini 
pel mateix curs 2019. 
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9.4. Promoció d'espais de participació infantil en els esplais i caus 

Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2018 

Durant el 2018 s'han fet totes les planificacions per tal de desenvolupar la implementació tal 
i com estava plantejada. No obstant s'havia programat realitzar el taller al novembre del 2018, 
el grup de treball d'associacionisme educatiu va proposar canviar-la per acomodar-la millor 
als tempos de les persones monitores i caps dels esplais i caus de la ciutat. Així doncs, aquest 
taller es durà a terme el 26 de març de 2019. 
 
De totes maneres, per tal de planificar-lo de manera conjunta aquest taller s'ha treballat en 3 
grups de treball d'associacionisme educatiu, del que ha sorgit una comissió específica per tal 
de dur-lo a terme. 

Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2019 

Aquest 2019 s'ha celebrat una jornada per tal de presentar una ponència sobre participació 
infantil i 3 bones pràctiques d'esplais i caus en que han fet processos diversos per promoure 
la participació infantil en les respectives entitats.  
 
La jornada va tenir lloc el 26 de març al Palau Alòs i hi van assistir unes 30 persones. 
 
Es va valorar molt positivament per part de les entitats, i es preveu poder fer un recull de 
bones pràctiques en els propers anys.  

Indicadors 

Haver realitzat un taller 
destinat a equips de 
persones monitores i caps 
d'esplais i caus. 

2018 Previst per 2019 
2019 S'ha assolit 

S'ha fet difusió del taller a 
través dels diferents canals 
de comunicació del CJB. 

2018 Previst per 2019 
2019 S'ha assolit 

Durant el taller les persones 
assistents han decidit què 
implementaran en la seva 
entitat per tal de promoure 
la participació infantil. 

2018 Previst per 2019 
2019 El taller va comptar amb un espai final per tal que les 

persones assistents poguessin compartir idees noves 
que haguessin tingut a l'hora d'implementar accions. 
Així i tot, no va tenir un enfoc concret per tal que es 
realitzés un follow-up. 

Totes les persones que han 
assistit a la formació han 
implementat una millora 
envres la participació 
infantil a la seva entitat. 

2018 Previst per 2019 
2019 No se'n ha fet el seguiment. 

Materials obtinguts 
2018 - Actes dels grups de treball d’associacionisme 

educatiu 
- Acta de la comissió específica que prepara el taller 
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2019 - Materials gràfics de la jornada. 
- Fotografies i vídeos de la jornada. 
- Correu electrònic. 

Nombre i perfil d'entitats / 
persones beneficiàries 

2018 Encara no és avaluable, ja que el taller es durà a terme 
al 2019. 

2019 D'aquesta jornada s'han beneficiat les 30 persones que 
van assistir al taller, així com les seves respectives 
entitats base. 

Dates de realització 
2018 De l'octubre al desembre del 2018 s'ha planificat el 

taller. Aquest es durà a terme el 26 de març de 2019. 
2019 El taller es va dur a terme al mes de març del 2019. 
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9.5. Col·laboració en el suport econòmic a les entitats d'associacionisme 
educatiu de base que es troben en situació de vulnerabilitat econòmica 

Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2018 

El canvi de conveni a subvenció ha implicat un nivell de feina força elevat pel CJB, ja que s'ha 
hagut de cercar i crear una nova manera de fer el repartiment. Això es deu al fet que els 
criteris de repartiment contemplats en el llibret oficial de la línia de subvenció de l'Ajuntament 
no van tenir en compte el mètode de repartiment acordat al grup de treball d'associacionisme 
educatiu i utilitzat pel CJB.  
Per tant, el CJB va dedicar dues setmanes de novembre a trobar una fórmula matemàtica que 
permetés adaptar els criteris de l'Ajuntament per seguir mantenint l'equitat entre les entitats 
de base de les federacions, ja que si no s'adaptava, les federacions amb menys entitats bases 
sortien molt més beneficiades. 
 
Finalment, al desembre es van fer arribar les enquestes a les federacions per recopilar les 
informacions de les entitats base i en el mateix mes es va realitzar el repartiment. A la 
subvenció del 2018 es van presentar les 7 federacions d'associacionisme educatiu que 
participen regularment del CJB, un total 79 esplais i caus i de 1761 infants. Hi ha hagut un 
increment dels infants presentats a la subvenció d'un 39,54%, tot i que no hi ha hagut un 
augment de la partida pressupostària destinada a aquesta línia de la subvenció. 
 
El canvi de conveni a subvenció també ha implicat grans dificultats per a les federacions a 
l'hora de justificar l'import percebut. A estat d'especial dificultat per a aquelles federacions 
que no comparteixen NIF amb les seves entitats base, ja que les factures per la justificació 
havien de portar el NIF de la federació, en tant que és l'entitat que ha demanat la subvenció, 
però eren les entitats base les que feien la despesa amb el seu propi NIF.  
 
Trobar solucions ha estat de grans dificultats per les federacions, ja que ha recaigut en les 
seves espatlles la responsabilitat de torbar solucions sense que s'aportés cap facilitat per part 
de l'Ajuntament. A causa de tot això, es va realitzar una reunió entre el grup de treball; el CJB; 
el Comissionat d'Educació, Infància i Joventut; el Departament de Joventut; el Departament 
de Promoció a la Infància i la Direcció de Servei d'Infància, Joventut i Gent Gran. En aquesta 
reunió es van plantejar possibles facilitats que es podrien aportar per part de l'Ajuntament, 
tot i que de cara a properes convocatòries de subvencions i amb una mirada de llarga mirada. 
Des del grup de treball i el CJB es continua apostant per un mètode de finançament diferent, 
similar a les beques de la Campanya de Vacances, i s'ha seguit i se seguirà treballant sobre 
aquesta demanda. 
Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2019 
Aquest 2019 s'ha mantingut el nombre de federacions que han participat de la subvenció, que 
han estat les mateixes 7 de l'any passat. D'aquestes, s'han beneficiat un total de 88 esplais i 
caus i de 1977 infants, fet que ha suposat un increment dels infants beneficiaris tot i que, igual 
que a la subvenció passada, no ha incrementat la partida a repartir. 
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Les dificultats manifestades l'any passat es mantenen, tot i que aquest 2019 s'ha iniciat, de la 
mà del Departament de Promoció a la Infància, un treball compartit amb les federacions 
d'associacionisme educatiu per tal de trobar-hi solucions. 
 
Gràcies a la documentació treballada al Grup de Treball d'Associacionisme Educatiu 
conjuntament amb el Departament de Promoció a la Infància, la subvenció passa a ser 
extraordinària per tal de poder incloure les particularitats de l'associacionisme educatiu. S'ha 
aconseguit modificar parts de les bases de la subvenció que dificultaven complir l'objectiu 
d'aquesta.  
En primer lloc, reformular que per molt que les entitats sol·licitants siguin les federacions, 
siguin les entitats base les que puguin justificar les despeses que prèviament havien 
pressupostat en el repartiment de la subvenció. En segon, s'ha aconseguit superar que les 
entitats base puguin justificar la subvenció amb despeses de les activitats d'estiu. Així doncs, 
es consensua que s'ha aconseguit facilitar a les entitats base i federacions la gestió de la 
subvenció per facilitar la participació d'infants a l'associacionisme infantil i juvenil.  
 
Tot i això, la reivindicació del Grup de Treball continua sent aconseguir que el finançament 
siguin beques i no una subvenció. 

Indicadors 

Acordar els criteris de 
repartiment entre totes les 
federacions que s'han 
presentat a la subvenció. 

2018 Els criteris es van acordar entre les 7 federacions 
d'associacionisme educatiu presentades a la subvenció 
el desembre del 2017. 

2019 Els criteris es van acordar entre les 7 federacions 
d'associacionisme educatiu presentades a la subvenció 
el desembre del 2018. 

Un mínim de 7 federacions 
d'associacionisme educatiu 
s'han presentat a la 
subvenció. 

2018 S'han presentat 7 federacions d'associacionisme 
educatiu.  
Des del CJB s'ha contactat amb MIJAC per tal que es 
presentés a la subvenció però la federació ho ha 
declinat. També es va intentar contactar a Centre 
Marista d'Escoltes per tal que s'hi presentés però no es 
va obtenir resposta.  No obstant això, el setembre del 
2018 es va aconseguir contactar de nou amb l'entitat 
per tal que hi participés a partir d'aleshores. 

2019 S'han presentat 7 federacions d'associacionisme 
educatiu.  
Des del CJB es mantenen les comunicacions amb MIJAC 
i Centre Marista d'Escoltes per tal que puguin ser 
beneficiàries de la subvenció, si així ho volen, i 
participin a la vegada del CJB. De moment, però, no ha 
estat d'interès per cap de les dues federacions. 

Un mínim de 70 entitats 
base han rebut finançament 
econòmic de la subvenció. 

2018 S'han beneficiat 79 entitats base. 
2019 S'han beneficiat 88 entitats base. 

Un mínim de 1300 infants 
s'han beneficiat de la 
subvenció. 

2018 S'han beneficiat un total de 1762 infants. 
2019 S’han beneficiat un total de 1977 infants 
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Realitzar la detecció de 
necessitats de les entitats 
base que es presenten a la 
subvenció. 

2018 Totes les entitats base que es beneficien de la 
subvenció han presentat l'enquesta de detecció de 
necessitats. 

2019 Totes les entitats base que es beneficien de la 
subvenció han presentat l'enquesta de detecció de 
necessitats. 

Nombre de reunions o 
Grups de Treball destinats a 
millorar un mètode millor 
de finançament. 

2018 S'han realitzat 5 grups de treball en els quals s'ha 
treballat basant-se en com millorar el mètode de 
finançament. En 2 d'aquests 5 grups de treball hi ha 
assistit el Director del departament de Promoció a la 
Infància. 

2019 S'han realitzat 6 grups de treball en els quals s'ha 
treballat basant-se en com millorar el mètode de 
finançament. En 2 d'aquests 6 grups de treball hi ha 
assistit el Director del departament de Promoció a la 
Infància. 

Grau de satisfacció de les 
entitats educatives amb el 
procés seguit. 

2018 Tal com ja s'ha explicat, les federacions consideren que 
el mètode de finançament de l'Ajuntament no és 
l'adequat, ja que els hi suposa força complicacions que 
han de ser respostes per les mateixes federacions. 

2019 Tal com ja s'ha explicat, les federacions consideren que 
el mètode de finançament de l'Ajuntament no és 
l'adequat, ja que els hi suposa força complicacions que 
han de ser respostes per les pròpies federacions. 

Materials obtinguts 

2018 - Actes dels grups de treball 
- Enquestes de diagnosi 
- Document de repartiment 

2019 - Actes dels grups de treball 
- Enquestes de diagnosi 
- Document de repartiment 

Nombre i perfil d'entitats / 
persones beneficiàries 

2018 S'han beneficiat un total de 1761 infants, un 39.54% 
més que l'any anterior. 

2019 S'han beneficiat un total de 1977 infants, un total de 
12'3% més que l'any passat. 

Dates de realització 
2018 S'ha desenvolupat durant tot l'any 2018. 
2019 S'ha desenvolupat durant tot l'any 2019. 
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9.C. Espais d’interlocució i participació interna i externa 

Espais d'interlocució interna Nombre de trobades 

GT associacionisme Educatiu 16 

GT Participació Infantil 2 

Espais d'interlocució externa Nombre de trobades 

Procés Participatiu del Pla de Joc 3 

Comissió Permanent de seguiment del procés participatiu del Pla 
de Joc 

1 
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Introducció 

Per primer cop, els programes de Gènere i de LGBT del Consell de la Joventut de Barcelona 

convergeixen en un sol programa anomenat Feminismes i LGBTI+. Aquesta unió es deu a la 

consideració de que les violències que pateixen les persones que s'identifiquen com a dona i les 

que pateixen les persones que conviuen amb la diversitat afectivosexual i d'identitat de gènere 

tenen, tot i presentar necessitats específiques com a col·lectius, unes arrels comunes en el 

sistema sexista, cisgènere i heterocentrista i en les violències estructurals que des d'aquest 

sistema s'exerceixen. El programa de Feminismes i LGBTI+ recull les actuacions que les entitats 

juvenils consideren prioritàries desenvolupar en l'àmbit de la igualtat de gènere i els feminismes, 

la diversitat afectivosexual i la identitat i expressió de gènere, i les condicions d'asexualitat i 

intersexualitat.Així doncs, es fa referència a totes aquelles qüestions que tenen efectes envers 

el desenvolupament i la participació de les dones i del col·lectiu LGBTI+ a l'associacionisme 

juvenil i a la ciutat, la seva emancipació i la seva realització com a persones amb igualtat 

d'oportunitats. Aquestes línies d'actuació reivindiquen l'empoderament, la denúncia de les 

discriminacions i la lluita contra el sistema cisheterosexual i patriarcal sobre el qual aquestes  

violències es sustenten.  

En clau més propositiva, les línies del programa de Feminismes i LGBTI+ volen oferir eines i 

recursos a persones joves per empoderar-se, o revisar-se si és el cas, i a entitats juvenils per tal 

que treballin internament la igualtat. Alhora, es vetlla per aconseguir una millor tasca des de les 

administracions públiques en les polítiques d'inclusió social. Més concretament, es duran a terme 

accions de carrer per donar visibilitat i per denunciar agressions i feminicidis, l'edició de materials 

i recursos per conscienciar sobre la diversitat i els privilegis, o l'execució de formacions 

específiques en temàtica de feminismes i LGBTI+ dirigides a entitats juvenils, entre d'altres. 

6.A. Objectius 

Treballar per erradicar les desigualtats socials per raó d'identitat i expressió de gènere i 
orientació afectivo-sexual i, especialment, les violències masclistes i de gènere així com el 
sistema patriarcal en el que es sustenten. 

2018 I 2019 
En aquest bienni el CJB ha seguit implementant la transversalització de la perspectiva 
feminista a totes les seves línies. D'altra banda, s’ha seguit programant i realitzant la formació 
en perspectiva feminista i s’ha format part de xarxes d'entitats feministes per tal de presentar 
el protocol per l'abordatge de les violències. D'altra banda, també hem tornat a comptar amb 
un punt lila fix a la Lali Jove, a més de dues professionals itinerants durant tot aquest 
esdeveniment. A més, enguany, la Setmana LGBTI+ va versar entorn de la lluita antifeixista i 
el moviment LGBTI+, treballant i denunciant concretament les violències i la LGBTIfòbia 
encara presents en la nostra societat i en ideologies i propostes polítiques d'ultradreta. 
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Donar visibilitat a les entitats de dones i de persones LGBTI+ així com fer difusió i promoció 
de les seves reivindicacions. 

2018 I 2019 
S’ha col·laborat amb la Plataforma Unitària Contra les Violències de Gènere en les 
concentracions de protesta pels feminicidis que organitzen cada mes a Plaça Sant Jaume. 
També s’ha participat activament de la Comissió Unitària 28J, a la qual ens vam adherir el 
2018. També s’ha dut a terme la Setmana de la Diversitat Afectivo-Sexual i de Gènere de la 
mà de les entitats juvenils del CJB i d'altres entitats i serveis LGBTI+ de la ciutat de Barcelona. 

Influir en la política municipal en temàtica de feminismes, LGBTI+ i igualtat de gènere 
facilitant que aquesta s'adeqüi a les necessitats de les persones joves així com avaluar el 
desplegament i implementació d'aquell seguit de propostes en matèria de feminismes, 
LGBTI+ i igualtat de gènere plantejades des del CJB. 

2018 I 2019 
Aquest 2018 el CJB ha participat activament del Consell Municipal LGTBI+ i també de les 
activitats programades des de l'Ajuntament amb motiu del 17 de maig, Dia Mundial contra la 
LGTBIfobia, que tenen lloc cada any a un districte diferent, tot descentralitzant l'acte. A més 
a més, s’ha participat amb activitats sobre diversitat afectivosexual a la programació de 
l'Associa't a la festa que té lloc amb motiu de la Mercè cada setembre a la Plaça Catalunya. 
Per últim, el CJB no ha estat present al Consell Municipal de Dones per segon any consecutiu, 
tot incidint en la crítica que les secretàries referents de feminismes no s'han sentit còmodes 
sinó més aviat com una quota a dins d'un espai formanent edatista. 

Promoure la perspectiva de gènere i d'inclusivitat amb les persones LGBTI+ entre les 
entitats i associacions juvenils i procurar la seva implementació a les estratègies i plans de 
treball. 

2018 I 2019 
El CJB ha seguit programant les dues formacions d'aquest àmbit, formació en perspectiva 
feminista i formació en perspectiva LGBTI+. Així doncs, de cara el bienni 2020-2021, es 
planteja poder renovar aquestes formacions per poder innovar i ajustar-les millor a les 
necessitats actuals de les persones membres de les entitats juvenils. 

Oferir eines i recursos i a les entitats juvenils en matèria de diversitat LGBTI així com de 
feminismes per fomentar el debat i per donar resposta a necessitats específiques. 

2018 I 2019 
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6.B. Avaluació de les accions  

6.1. Formació en perspectiva de Gènere per a entitats 

Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2018 

La formació de 2018 ha tingut lloc els dies 13 i 20 de març, i 3 i 10 d'abril, comptant amb 29 
persones de 10 entitats participants. Tot i que el registre de sol·licituds va ser superior, 
arribant a 14 entitats, el format de la formació i la disponibilitat de pressupost no ens permet 
admetre més de 10 entitats participant per any. Així doncs, es van prioritzar aquelles entitats 
formades íntegrament per joves o que participen activament als espais del CJB, que són les 
següents: 
- Associació d'Homes Igualitaris de Catalunya (AHIGE) 
- AEiG Anselm Albareda 
- Agrupament Scout Creu del Sud 
- Crecle d'Escriptura Crítica 
- Energy Control 
- ESN Universitat de Barcelona 
- Esplai Chanut 
- Joves d'Esquerra Verda 
- Saräu 
- TACC 
Un any més, les valoracions de les entitats han estat molt positives, i el Grup de Treball ratifica 
la repetició de la formació per una 10ª Edició. 

Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2019 

La formació del 2019 ha tingut lloc el 5, 12, 19 i 26 de febrer i una sessió de retorn el 9 d'abril 
i ha comptat amb un total de 28 persones de 10 entitats. Enguany totes les entitats 
sol·licitants van poder participar del curs:  
- AFEV 
- AE La Soca 
- AE Jaume I 
- Associació de Veïns de Sant Antoni 
- AEIG Rudyard Kipling 
- Castellers de Sants 
- Centre d'Esplai Rocambolesca 
- Colla Jove de Xiquets de Tarragona 
- GT Bòsnia 
- Saräu Oci Inclusiu 
Les valoracions en l'edició del 2019 han estat també molt positives. De fet, les participants 
han xifrat en un 4,9 sobre 5 el seu grau de satisfacció pel fet d'haver realitzat aquest curs. 

Indicadors 

Un mínim d'una formació 
per any. 

2018 S'ha assolit. 
2019 S’ha assolit. 

Un mínim de 10 entitats 
inscrites a la formació. 

2018 S'ha assolit, 14 inscrites de les quals n'han participat 
10, degut al límit de places. 
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2019 S'ha assolit. S'han inscrit 10 entitats i hi han participat 
totes. 

Un mínim de 20 persones 
participants a la formació. 

2018 S'ha assolit, 29 participants a la formació. 
2019 S'ha assolit amb 28 participants a la formació. 

Un mínim de 3 projectes 
d'igualtat de gènere 
executats gràcies a la 
formació. 

2018 S'ha assolit, amb 4 entitats participants que han 
desenvolupat algun projecte de gènere en el marc de 
la formació. 

2019 S'ha assolit, amb 4 entitats participants que han 
desenvolupat algun projecte de gènere en el marc de 
la formació. 

Materials obtinguts 

2018 S'ha obtingut el registre d'inscripcions, així com el full 
d'assistència a les 5 sessions presencials. També s'ha 
obtingut un calendari de tutories i, en el cas de les 
entitats que han sol·licitat els 100 euros de 
finançament, una còpia de cada xec. 

2019 S'ha obtingut el registre d'inscripcions, així com el full 
d'assistència a les 5 sessions presencials. També s'ha 
obtingut un calendari de tutories i, el document de 
retorn de les avaluacions de les persones participants. 

Nombre i perfil d'entitats / 
persones beneficiàries 

2018 Aquest any s'han beneficiat directament de la formació 
29 persones de 10 entitats distintes i, indirectament, 
totes les membres de cada entitat. 

2019 Aquest any s'han beneficiat directament de la formació 
28 persones de 10 entitats diferents i, indirectament, 
totes les membres de cada entitat. 

Dates de realització 

2018 Del 13 de març al 10 d'abril, més una tutoria per entitat 
participant al llarg del maig i una sessió de tancament 
el 29 de maig. 

2019 Del 5 al 26 de febrer, més una tutoria per entitat 
participant al llarg del mes de març i una sessió de 
retorn i tancament el 9 d'abril. 
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6.2. "Parlem de..." 

Cicles de xerrades sobre actualitat amb perspectiva feminista. 

Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2018 

El "Parlem de..." 2018 ha consistit en dues ponències sobre els diferents posicionaments del 
feminisme envers a la prostitució o treball sexual. Tot i que, en un primer moment, s'havia 
escollit el tema del transfeminisme, amb les circumstàncies polítiques arran el conflicte entre 
el Ministeri de Treball i el Sindicat de Treballadores Sexuals OTRAS es va decidir que era més 
indicat i atractiu aquest segon tema. 
 
Tanmateix, les fortes discrepàncies entre els dos punts de vista enfrontats respecte de la 
prostitució o treball sexual van forçar la realització de dos actes separats, ja que cap de les 
entitats contactades volia compartir taula amb el punt de vista oposat. D'aquesta manera, es 
va preparar una primera xerrada amb la Conxa Borell, secretària general del sindicat OTRAS, 
el 27 de novembre; i una segona xerrada amb la Plataforma pel Dret a No Ser Prostituïdes al 
febrer, data per concretar més endavant. 
 
La ponència programada pel 27 de novembre va arribar a les 800 persones interessades en 
xarxes i va generar debat entre els usuaris així com al grup de treball; malauradament, però, 
es va haver de cancel·lar donades les circumstàncies de salut de la pròpia Conxa Borrell, motiu 
pel que la xerrada s'ha posposat finalment al febrer de 2019, conjuntament amb la segona 
part de la mateixa. 

Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2019 

El 2019 no s'ha seguit amb el "Parlem de.." si no que s'ha buscat una col·laboració més estreta 
amb altres agents i entitats del territori en la co-creació i participació en xerrades i debats. 
Aquesta decisió ve presa de la necessitat en l'àmbit de Feminismes de teixir aliances més 
sòlides arreu de la ciutat per tal de generar més impacte i un discurs més sòlid i aportar 
perspectiva juvenil a altres espais.  
 
Alguns exemples d'aquesta col·laboració han estat la co-organització i participació en les 
Jornades 'Replantegem les cures en les organitzacions' que va aplegar 60 persones a la 
Lleialtat Santsenca el 3 de juny. D'altra banda, gràcies a la mateixa xarxa d'entitats que estem 
teixint, també hem participat de la FESC 2019 presentant el Protocol per l'abordatge de les 
violències al CJB i el Protocol d'actuació en casos de violències masclistes a les entitats 
juvenils. 
 
Durant el Manga Barcelona (que ha estat del 31 d'octubre al 3 de novembre de 2019) s'ha 
realitzat l'Espai Manga Associa't, on diferents col·lectius LGBTI+ han tingut una incidència 
important, tant en la preparació com amb la realització. Durant els dies del Saló s'ha 
mantingut un stand permanent, gestionat per les entitats Sin Vergüenza i Alise on s'ha donat 
informació al voltant de les associacions juvenils LGBTI+. 
 
A més s'han realitzat dues taules rodones amb el títol "Representació LGBTI+ al Manganime" 
el dijous 31 i el diumenge 3 a la Sala Manga 6. S'ha debatut al voltant de la presentació de 
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personatges LGBTI+ al manganime, i si aquesta representació és correcte amb els arquetips 
que es presenten regularment. Per ambdues taules s'ha comptat amb representants de les 
entitats Alise i Sin Vergüenza, consumidors, artistes i la figura de moderació. A la conferència 
del dijous hi van assistir 70 persones i a la del diumenge 200 persones. 

Indicadors 

Al menys un acte obert 
sobre un tema d'actualitat. 

2018 No s'ha assolit, ja que es va haver de cancel·lar a última 
hora per problemes de salut de la ponent. 

2019 S'ha assolit tot i que el format del 'Parlem de' s'ha 
modificat per dur a terme promoguts i coordinats per 
diverses plataformes i entitats. 

Un mínim de 20 persones 
assistents a l'acte 

2018 No assolit. Els actes es realitzen a principis de 2019 
2019 Pel que fa als actes de presentació dels Protocols, s'ha 

assolit la participació en el primer acte (60 assistents) i 
no s'ha assolit en el segon (15 assistents). 
Pel que fa a les taules al Saló del Manga, s'ha assolit 
amb 60 i 200 persones els respectius dies. 

Una crònica de cada acte 
publicada al bloc. 

2018 Es publicarà una entrevista a les dues ponents on la 
gent podrà contrastar els punts de vista que no va ser 
possible contrastar en persona. 

2019 No s'ha assolit. 

Materials obtinguts 
2018 Cartell de l'acte, esdeveniments i publicacions a xarxes. 
2019 Cartells dels actes, publicacions a xarxes. 

Nombre i perfil d'entitats / 
persones beneficiàries 

2018 800 joves interessats en l'esdeveniment a xarxes. 
2019 60 participants en la Jornada 'Replantegem les cures en 

les organitzacions. Posem la vida al centre'. 
15 participants en el debat sobre Protocols per 
l'abordatge de les violències a la FESC 2019. 
260 assistents a les xerrades "Representació LGBTI+ al 
Manganime" al Saló del Manga Barcelona. 

Dates de realització 
2018 27 de novembre. 
2019 3 de juliol i 27 d'octubre. 

31 d'octubre i 3 de novembre. 
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6.3. Campanya en xarxes sobre llenguatge inclusiu 

Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2018 

A l'any 2018 s'ha iniciat un Grup de Treball de Llenguatge Inclusiu on participen tant persones 
del Grup de Treball de Feminismes com del de LGBTI+, Diversitat Funcional i Interculturalitat, 
entenent que el llenguatge no ha de ser només inclusiu en la perspectiva de gènere sinó amb 
la diversitat en general. 
 
Així doncs, s'ha organitzat un primer GT de presentació de les persones participants i 
calendarització de la línia de treball, i s'ha fet un brainstorming de primeres aproximacions on 
es va prioritzar la perspectiva de Diversitat Funcional. Posteriorment, s'han organitzat dos GTs 
per separat de Feminismes i LGBTI+ per tal de tractar en exclusiva les diversitats de gènere i 
orientació afectivosexual i el masclisme en el llenguatge. 
 
La campanya sortirà al 2019, un cop completat el cicle de treball del GT de Llenguatge Inclusiu. 

Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2019 

Durant el 2019 s'ha publicat el recull, en forma de recomanacions, de conceptes a suprimir o 
a introduir dins de la comunicació de les entitats.  
 
Així doncs, es van triar 10 conceptes diferents: per cada un d'ells s'explicava perquè utilitzar 
aquest i no un altre mot i quines connotacions tenia cadascuna de les paraules. La campanya 
terminologia no sexista, no LGBTIfòbica, antiracista, no disfòba, entre d'altres. 

Indicadors 

Un mínim d'una campanya a 
xarxes. 

2018 No s'ha assolit. La campanya es presentarà al 2019. 
2019 S'ha assolit, s'ha realitzat la campanya per xarxes 

socials. 
Un acte de presentació de la 
campanya. 

2018 No s'ha assolit. La campanya es presentarà al 2019. 
2019 No s'ha assolit. 

Un mínim de 10 entitats 
membre compartint la 
campanya. 

2018 No s'ha assolit. La campanya es presentarà al 2019. 
2019 S’ha assolit 

Materials obtinguts 
2018 Actes dels GTs. 
2019 Actes dels GTs. 

Nombre i perfil d'entitats / 
persones beneficiàries 

2018 Entitats membre del CJB. 
2019 Entitats membre del CJB. 

Dates de realització 
2018 Previst per 2019 
2019 Tardor 2019. 
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6.4. Foment de la deconstrucció de les masculinitats tòxiques 

Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2018 

L'acció ha consistit en el disseny, producció i difusió del díptic "No siguis un matxirulo!", un 
recull de 6 consells sobre com evitar que els homes abusin de l'espai físic i intelectual tot 
oprimint les dones amb aquestes actituds masclistes. 
 
El contingut, redactat pel Grup de Treball de Feminismes, consta de la definició dels termes 
recents manspreading, mansplaining i manterrupting, així com un últim consell en el que 
indica que, callar o no intervenir davant actituds i comentaris masclistes entre homes, també 
és masclisme. 
 
Es van imprimir un total de 4000 exemplars i es van presentar el 15 d'octubre tot aprofitant 
la manifestació conjunta amb la Plataforma Unitària contra les VVGG a la plaça Sant Jaume i, 
des d'aleshores, s'han difós 2215 exemplars. 

Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2019 

Realitzat a 2018 

Indicadors 

Un mínim d'un recurs per a 
entitats al respecte. 

2018 S'ha assolit amb la impressió i difusió del díptic. 
2019 S'ha assolit, amb la difusió durant el 2019 del tríptic. 

Un mínim de 1000 
exemplars distribuits. 

2018 S'ha assolit, amb un total de 2215 díptics distribuits. 
2019 S’ha seguit distribuint l’exemplar continuadament.  

Un mínim d'un article al 
respecte publicat al bloc Re-
generem-nos. 

2018 No s'ha assolit. 
2019 No s'ha assolit. 

Materials obtinguts 
2018 Esborrany del fulletó, actes dels GT, fulletó final en 

versions digital i impresa i registre de trameses. 
2019  

Nombre i perfil d'entitats / 
persones beneficiàries 

2018 Persones que s'identifiquen com a home. 
2019  

Dates de realització 

2018 La presentació del díptic va ser el 15 d'octubre de 2018, 
però aquest es continua distribuint durant tot el 
bienni. 

2019 Realitzat a 2018 
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6.5. Col·laboracions amb la Plataforma Unitària contra les Violències de 
Gènere 

Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2018 

L'acció va consistir en la dinamització d'una manifestació a la plaça Sant Jaume conjuntament 
amb la Plataforma Unitària contra les Violències de Gènere. 
 
El tema escollit aquest any va ser la crítica a les institucions i a les campanyes públiques per 
enfocar-se en la víctima i no en l'agressor, que és qui deu ser reeducat. Amb aquesta intenció, 
el CJB va presentar el díptic "No siguis un matxirulo!" on es donen consells a les persones que 
s'identifiquen com a homes per tal d'evitar els masclismes quotidians i deconstruïr-se. 
 
A més, es va tancar l'acte amb un minut de silenci per simbolitzar el rebuig als feminicidis i en 
record de les 79 víctimes mortals de la violència masclista al llarg del 2018. 

Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2019 

L'acció va consisitir en la dinamització d'una manifestació a la plaça Sant Jaume conjuntament 
amb la Plataforma Unitària contra les Violències de Gènere. Enguany, es va canviar una mica 
el format per atraure a més persones joves i diferenciar-ho una mica del que s'havia realitzat 
tradicionalment. Així doncs, es va realitzar una performance teatral a partir d'una peça de 
teatre de l'oprimit anomenada 'Nosotras' que va acabar la participació de dones del públic. 
Després, membres del GT de Feminismes van llegir un manifest de denúncia de les violències 
estructural i on es va posar en valor la sororitat com a forma de lluita col·lectiva. Després es 
va donar pas a la lectura dels noms de els dones assassinades durant el mes de març de 2019 
i es va realitzar un minut de silenci en homenatge. Per últim, una poetessa va recitar un poema 
sobre el tema. 

Indicadors 

Una manifestació 
dinamitzada. 

2018 S'ha assolit. 
2019 S'ha assolit. 

Un mínim de 30 persones 
assistents. 

2018 S'ha assolit. Un total de 64 persones assistents a la 
manifestació. 

2019 S'ha assolit. Un total de 57 persones van participar de 
l'acte. 

Un manifest o 
posicionament sobre les 
Violències de Gènere. 

2018 S'ha assolit, havent-se llegit a la plaça i publicat al web 
un manifest contra les campanyes dirigides a les 
víctimes i no pas als agressors. 

2019 S'ha assolit. S'ha realitzat un manifest sobre les 
Violències masclistes i s'ha acompanyat de dues 
accions artístiques. 

Un mínim de 5 entitats 
col·laboradores a la 
manifestació. 

2018 S'ha assolit. Al Grup de Treball de Feminismes han 
participat Särau, SinVer, les JERC, JNC i el CJB, així com 
la mateixa Plataforma Unitària. 

2019 S'ha assolit. Al Grup de Treball de Feminismes han 
participat Sinver, Joventut Multicultural Musulmana, 
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Servei Civil Internacional, Joventut Socialista de 
Catalunya, AJEC, el mateix CJB i la Plataforma Unitària. 
A més s'ha treballat conjuntament amb les alumnes de 
teatre experimental de l'Escola de Teatre Laboratorio. 

Un mínim de dues trameses 
on s'anunciï. 

2018 S'ha assolit. 
2019 S'ha assolit. 

Materials obtinguts 

2018 Convocatòria digital, cartell de promoció, manifest i 
actes del grup de Treball. 

2019 Convocatòria digital, cartell de promoció, noticía al 
Bloc Regenerem-nos i al web del CJB, manifest i actes 
del Grup de Treball. 

Nombre i perfil d'entitats / 
persones beneficiàries 

2018 La ciutat de Barcelona en la seva totalitat. 
2019 La ciutat de Barcelona en la seva totalitat. 

Dates de realització 
2018 15 d'octubre de 2018. 
2019 18 de març de 2019 
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6.6. Dona jove i treballadora 

Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2018 

L'acció al 2018 ha consistit en la revisió i actualització dels continguts de la guia "Dona jove i 
treballadora" que, de fet, ha passat a dir-se "Dones joves i treballadores" per poder reflexar 
la diversitat a dintre del col·lectiu de les dones front a un discurs que preten homogeneitzar-
les i convertir-les en un subjecte monolític i estereotipable. 
 
La guia s'imprimirà als primer mesos de 2019 i serà enviada a les entitats membre, punts 
d'informació juvenil i espais joves de la ciutat, així com repartida en actes públics del CJB. 

Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2019 

Durant el 2019, s'ha valorat que tenia poca utilitat fer una guia adreçada a joves individuals 
sobre els seus drets laborals, ja que és un material que han fet altres organitzacions o entitats 
més especialitzades en aquest àmbit.  
 
Per aquest motiu, s'ha decidit realitzar un projecte més coral en col·laboració amb altres 
agents com la cooperativa El Risell, l'Agència Catalana de Joventut, i l'àmbit d'ocupació del 
CJB. Consisteix en el rellançament de la guia de foment del cooperativisme publicada el 2016 
pel CJB, aquest cop enfocat a dones joves i a partir de les dades i necessitats detectades per 
l'estudi 'L'apoderament de les dones a la Mediterrània: factor clau per a l'economia social i 
solidària', un projecte que duu a terme El Risell, l'Esberla i la Tremenda juntament amb 
l'Agència Catalana de Joventut.  
 
Així doncs, està previst acabar el 2020, ja que la coordinació entre tants agents fa més lents 
els processos. 

Indicadors 

Un mínim d'un document 
de revisió i actualització de 
la guia. 

2018 S'ha assolit, comptant amb un document revisat pels 
Grups de Treball de Feminismes i d'Emancipació. 

2019 S'ha assolit amb el document que recull el 
replantejament dels objectius de la guia i substituint-lo 
per un projecte de més abast, impacte i entre més 
agents. 

Un mínim de 1000 
exemplars distribuïts. 

2018 No s'ha assolit. 
2019 No s'ha assolit, el projecte s'ha transformat i es durà a 

terme durant el 2020. 

Un mínim d'un manifest o 
posicionament al respecte. 

2018 S'ha assolit, amb un posicionament de cara al 8 de 
març de 2018elaborat des del Secretariat. 

2019 S'ha assolit, amb un posicionament de cara al 8 de 
març de 2019 elaborat des del Secretariat. 

Materials obtinguts 
2018 Esborrany de la guia corregida i actualitzada. 
2019 Guia reimpresa i registre de trameses. 

Nombre i perfil d'entitats / 
persones beneficiàries 

2018 Persones que s'identifiquen com a dona. 
2019 S'acabarà el 2020. 
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Dates de realització 
2018 8 de març 
2019 Juliol 2019 - primer trimestre 2020 
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6.7. Acció per la visibilitat de la dona jove i migrada 

Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2018 

Com que la temàtica del #BarcelonaCiutatDiversa 2018 no ha estat pas la dona sinò l'accés 
dels col·lectius migrants a l'habitatge, es va decidir desenvolupar aquesta línia fora d'aquest 
marc. 
 
Així doncs, l'acte va consistir en una taula rodona sobre la situació de les dones durant la 
guerra i les violències de gènere específiques que es donen en un entorn de conflicte. La taula 
va ser organitzada des del Grup de Treball de Cooperació amb Bòsnia i Herzegovina i es va 
exposar l'utilització de les violacions sistemàtiques i altres violències masclistes com a eina de 
guerra i repressió i les migracions forçades de les dones a diferents països: Bòsnia, Congo, 
Kenya i Colòmbia. 
 
Les ponents eren, respectivament, Esma Kucukalic, periodista i refugiada; Suzanne Monkasa, 
presidenta del Consell de Dones Congoleses Refugiades; Asha Ismail, fundadora de Save a girl, 
save a generation; i Maritza Buitrago, membre de la Taula per Colòmbia. L'acte va estar 
moderat per María Villellas, investigadora en cultura de pau amb perspectiva de gènere a 
l'Escola de Cultura de Pau. 
 
L'acte va tenir lloc a l'espai Francesca Bonnemaison i va estar acompanyat d'una breu 
exposició de fotografies, notícies i textos sobre la guerra a Bòsnia. En total, van assistir-hi 54 
persones. 

Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2019 

La temàtica de 2019 de Barcelona Ciutat Diversa, centrada en envelliment i persones 
migrades, no permetia donar continuïtat a la línia tal i com està plantejada. 

Indicadors 

Un mínim d'una acció al 
respecte. 

2018 S'ha assolit. 
2019 No s'ha realitzat 

Un mínim de 5 entitats 
col·laboradores. 

2018 S'ha assolit, amb la participació de l'Escola de Cultura 
de Pau; la Lliga dels Drets dels Pobles, la Biblioteca 
Francesca Bonnemaison, Save a girl Save a generation 
i el CJB. 

2019 No s'ha realitzat 
Un mínim de 10 persones 
participants. 

2018 S'ha assolit, amb 54 persones entre el públic. 
2019 No s'ha realitzat 

Un mínim d'un manifest o 
posicionament al respecte. 

2018 S'ha assolit, amb una resolució de cara a la 54ª AGO. 
2019 No s'ha realitzat 

Materials obtinguts 
2018 Fotos de l'acte i materials de difusió del mateix, així 

com l'expo. 
2019 --- 

Nombre i perfil d'entitats / 
persones beneficiàries 

2018 Les 54 assistents a l'acte. 
2019 No s'ha realitzat 
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Dates de realització 
2018 19 de desembre. 
2019 No s'ha realitzat 
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6.8. Campanya pels referents femenins i millora de la presència femenina a 
l'educació 

Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2018 

Realitzat a 2019 

Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2019 

Durant el 2019 s'ha realitzat amb l'Espai de Feminismes, el treball per escollir les 10 dones 
referents per fer la campanya a xarxes. En aquesta ocasió, s'han triat deu personatges no 
excessivament coneguts difuntes o vives que siguin referents en àmbits diferents: música, 
dansa, ciència, activisme, política, etc.  
 
Després, s'ha fet una descripció de cadascuna d'elles que acompanya les il·lustracions en la 
difusió web. 

Indicadors 

Un mínim d'una campanya a 
xarxes. 

2018 Realitzat a 2019 
2019 S'ha assolit, amb una campanya a xarxes el mes de 

novembre 

Un mínim de 20 dones de 
diferents àmbits fetes 
visibiles. 

2018 Realitzat a 2019 
2019 No s'ha assolit, ja que s'han encarregat 10 il·lustracions 

diferents. Tot i així, el Grup de Treball en va arribar a 
proposar fins a 28 i es va fer una priorització per motius 
econòmics. 

Un mínim de 10 entitats 
membre compartint la 
campanya. 

2018 Realitzat a 2019 
2019 S'ha assolit, ja que n'han fet difusió en twitter SinVer, 

les JERC, AECS, JCC, Escoltes Catalans, l'ACCPPJ, AJEC, 
ACATHI, Acció Escolta, LesBiCat, Esplac i un grapat 
d'esplais i caus de base. 

Un mínim de 300 visites al 
web on es difonguin. 

2018 Realitzat a 2019 
2019 No s'ha assolit, ja que el web on es troben exposades 

només ha rebut 243 visites. Tot i així, es valora molt 
positivament l'impacte en xarxes, especialment a 
twitter on s'ha superat el miler d'interaccions. 

Materials obtinguts 
2018 Previst per 2019 
2019 10 il·lustracions  

Actes del GT 

Nombre i perfil d'entitats / 
persones beneficiàries 

2018 Realitzat a 2019 
2019 Entitats juvenils membres del CJB i usuàries de l'Espai 

Jove la Fontana. 

Dates de realització 
2018 Realitzat a 2019 
2019 Febrer- Novembre 2019 
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6.9. Difusió de recursos de gènere del CJB 

Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2018 

L'acció ha consistit en la difusió i enviament dels recursos relatius a les temàtiques de gènere 
i feminismes elaborats des del CJB, com ara el díptic "no siguis un matxirulo", i des de les 
entitats membres, però també d'altres entitats que treballin amb joves i a les mateixes 
persones joves a títol individual, especialment els materials de la campanya contra el 
masclisme de l'Ajuntament de Barcelona. 

Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2019 

Hem seguit difonent els materials que tenim generats en espais diferents. Un dels espais que 
considerem important destacar ha estat les jornades 'Replantegem les cures a les 
organitzacions. Posem la vida al centre' promoguda per Lafede.cat i co-organitzada entre 
diverses organitzacions.  
 
Aquestes jornades són la primera posada en comú sobre com s'entenen les cures a les 
organitzacions socials i quines eines i mecanismes poden ser útils de difondre. El CJB va formar 
part activa en l'organització de les jornades i també va presentar una de les experiències, la 
Guia Regenerem-nos, l'eina realitzada durant el 2016 amb l'objectiu de proporcionar una eina 
d'autodiagnosi de gènere per a les entitats. Posteriorment, durant el 2017, vam publicar un 
segon recurs per a les entitats, el Protocol contra violències masclistes per entitats juvenils. 
Per últim, enguany ha acabat el procés d'elaboració del Protocol d'abordatge de les violències 
del CJB.  
 
D'aquesta manera, s'ha valorat com a important seguir treballant com s'entén l'ètica de les 
cures en el si del CJB, poder analitzar altres models d'èxit i, d'aquesta manera treballar 
comunament per transformar les organitzacions en clau feminista. 

Indicadors 

Un mínim de 3000 
exemplars distribuïts 
físicament. 

2018 S'ha assolit, amb 4997 exemplars distribuïts al llarg del 
2018. 

2019 No s'ha assolit. S'han distribuït 1779 guies. 

Un mínim de 300 
impressions digitals dels 
recursos. 

2018 S'ha assolit sobradament, amb 12,178 impressions 
digitals entre tots els materials publicats en l'àmbit de 
feminismes del CJB. 

2019 S'ha assolit sobradament, amb 17,479 impressions 
digitals entre tots els materials publicats en l'àmbit de 
feminismes del CJB. 

Materials obtinguts 
2018 Registre de trameses i exemplars físics dels recursos. 
2019 Registre de trameses i exemplars físics dels recursos. 

Nombre i perfil d'entitats / 
persones beneficiàries 

2018 En total s'han beneficiat més de 80 entitats membres 
del CJB que han demanat i rebut materials relatius als 
feminismes al 2018. 
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2019 En total s'han beneficiat més de 80 entitats membres 
del CJB que han demanat i rebut materials relatius als 
feminismes el 2019. 

Dates de realització 
2018 Tot el bienni. 
2019 - 3 de juliol de 2019 

- Tot el bienni. 
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6.10. Bloc i banc de recursos Re-generem-nos 

Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2018 

L'acció ha consistit en el manteniment i la contínua actualització de continguts d'un blog sobre 
feminismes i joventut. L'espai web ha servit com a banc de recursos, com a blog de consulta 
sobre qüestions bàsiques i com agenda cultural i d'activitats relacionades amb les dones. 

Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2019 

L'acció ha consistit en el manteniment i la contínua actualització de continguts d'un blog sobre 
feminismes i joventut. L'espai web ha servit com a banc de recursos, com a blog de consulta 
sobre qüestions bàsiques i com agenda cultural i d'activitats relacionades amb les dones. Tot 
i així, el 2019 és l'últim any d'aquest blog, ja que se centralitzarà en el web del CJB. 

Indicadors 

Un mínim de 40 elements a 
la biblioteca de recursos. 

2018 No s'ha assolit. A finals de 2018 es compta amb 30 
recursos en línia. 

2019 No s'ha assolit. A finals de 2019 es compta amb 30 
recursos en línia. 

Un mínim de 3 manifestos o 
posicionaments polítics 
publicats. 

2018 S'ha assolit, amb 9 posicionaments polítics publicats al 
bloc. 

2019 No s'ha assolit. 
Un mínim de 800 visites 
úniques al bloc. 

2018 S'ha assolit amb 1637 usuaris únics al 2018. 
2019 S'ha assolit, amb 4035 visites al 2019. 

Un mínim de 5 articles 
d'opinió. 

2018 S'ha assolit, amb 7 articles publicats a l'apartat Crit 
feminista. 

2019 No s'ha assolit. 

Materials obtinguts 

2018 Google Analytics i exemplars físics dels recursos que 
compten amb versió impresa. 

2019 Google Analytics i exemplars físics dels recursos que 
compten amb versió impresa. 

Nombre i perfil d'entitats / 
persones beneficiàries 

2018 Les entitats membre del CJB així com qualsevol jove 
que vulgui informar-se sobre feminismes i joventut. 

2019 Les entitats membre del CJB així com qualsevol jove 
que vulgui informar-se sobre feminismes i joventut. 

Dates de realització 
2018 Tot el bienni. 
2019 Tot el bienni. 
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6.11. Formació en perspectiva LGBTI+ per a entitats 

Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2018 

La 2ª Edició de la Formació sobre Diversitat Afectivosexual i de Gènere per a entitats joves del 
CJB va tenir lloc entre el 8 i el 29 de novembre de 2018. 
La formació va constar de 12 hores i hi van participar 10 entitats juvenils de Barcelona, 
nombre màxim d'entitats que podien inscriure's. A més de fer pedagogia sobre la realitat 
LGBTI+, la formació va comptar un any més amb una sessió d'abordament del bullying i 
l'assetjament entre menors, molt útil pels possibles casos de lgbtifòbia a les entitats 
d'educació en el lleure. 
Les sessions van estar impartides per AECS, el CJB, l'Observatori Contra l'Homofòbia i 
Connexus, respectivament, i van constar de 3h cadascuna amb els noms "Introducció a les 
realitats afectivosexuals i de gènere", "Interseccionalitat i espais de seguretat", "Violències 
lgbtifòbiques a l'oci i l'espai públic" i "Bullying lgbtifòbic entre menors". 
 
Les persones que van assistir a la totalitat de les sessions van rebre, a més dels recursos 
impresos del CJB, un diploma acreditatiu. 

Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2019 

La 3a Edició de la Formació sobre Diversitat Afectivosexual i de Gènere per a entitats joves del 
CJB va tenir lloc entre el 18 de novembre i el 2 de desembre. A més enguany, hem començat 
un nou model de gestió compartida amb el CRAJ.  
La formació va constar de 12 hores i hi van participar 10 entitats juvenils de Barcelona, 
nombre màxim d'entitats que podien inscriure's. A més de fer pedagogia sobre la realitat 
LGBTI+, la formació va comptar un any més amb una sessió d'abordament del bullying i 
l'assetjament entre menors, molt útil pels possibles casos de lgbtifòbia a les entitats 
d'educació en el lleure. 
Les sessions van estar impartides per AECS, Sinver, l'Observatori Contra l'Homofòbia i 
Conexus, respectivament, i van constar de 3h cadascuna amb els noms "Introducció a les 
realitats afectivosexuals i de gènere", "Interseccionalitat i espais de seguretat", "Violències 
lgbtifòbiques a l'oci i l'espai públic" i "Bullying lgbtifòbic entre menors". 
 
Les persones que van assistir a la totalitat de les sessions van rebre, a més dels recursos 
impressos del CJB, un diploma acreditatiu. 

Indicadors 

Un mínim d'una formació 
per any. 

2018 S'ha assolit. 
2019 S'ha assolit. 

Un mínim de 10 entitats 
inscrites a la formació. 

2018 S'ha assolit. 
2019 S'ha assolit. 

Un mínim de 20 persones 
participants a la formació. 

2018 S'ha assolit. 
2019 S'ha assolit. 

Una crònica sobre la 
formació penjada al bloc. 

2018 No s'ha assolit. 
2019 No s'ha assolit. 
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Materials obtinguts 

2018 Registre d'inscripcions, cartells promocionals, full 
d'assitència, fotografies. 

2019 Registre d'inscripcions, cartells promocionals, full 
d'assitència, fotografies. 

Nombre i perfil d'entitats / 
persones beneficiàries 

2018 S'han beneficiat un total de 20 persones provinents de 
10 entitats diferents. 

2019 S'han beneficiat un total de 20 persones provinents de 
10 entitats diferents. 

Dates de realització 
2018 De 8 al 29 de novembre de 2018. 
2019 Del 18 de novembre al 2 de desembre de 2019. 
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6.12. "Ni pilota ni princesa" 

 

Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2018 

Realitzat a 2019 

Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2019 

Durant el 2019, s'ha encarregat a Candela l'elaboració d'aquesta Guia amb la revisió de l'Espai 
LGBTI+, que finalment la re-titulat com a 'Desviades'. Es preveu que es presentarà a inicis del 
2020. 

Indicadors 

Elaboració d'una guia o 
recurs. 

2018 Realitzat a 2019 
2019 S'ha assolit. 

Un mínim de 2000 
exemplars físics distribuïts. 

2018 Realitzat a 2019 
2019 No s'ha assolit, es distribuirà el 2020. 

Un mínim de 200 
impressions digitals. 

2018 Realitzat a 2019 
2019 No s'ha assolit, es distribuirà el 2020. 

Materials obtinguts 
2018 Previst per 2019 
2019 Exemplar de la guia, il·lustracions de la guia. 

Nombre i perfil d'entitats / 
persones beneficiàries 

2018 Previst per 2020 
2019 Previst per 2020 

Dates de realització 
2018 Realitzat a 2019 
2019 Gener 2019-Desembre 2019 



23 
 

  

6.13. Setmana de la Diversitat Afectivo-sexual i d'Identitat i Expressió de 
Gènere 

Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2018 

La Setmana per la Diversitat Afectivosexual i de Gènere 2018 va versar sobre les identitats no 
binàries i, amb el hashtag #TrenquemElBinarisme, es van aglutinar 6 activitats entre el 14 i el 
19 de maig de 2018. 
La primera d'elles, el dilluns 14, va consistir en la presentació de la setmana, seguida d'un 
debat sobre els termes "bi" i "pan"sexual donat l'enfrontament conceptual entre totes dues 
corrents. Al debat van assistir la Mar C. Llop de l'associació Generem, la Marta Duran del 
Cercle d'Escriptura Crítica i l'Alex de Joves Trans Barcelona. Van defensar, respectivament, les 
postures de la pan, bi i plurisexualitat, en un debat que va ser tot un èxit d'assistència a la UB 
Raval. 
 
La segona activitat, també a la UB Raval, va consistir en una Biblioteca Vivent organitzada amb 
ACATHI i mitjançant la Xarxa Antirumors el dimarts 15 de maig, on els assistents podien 
coneixer de primera mà la història de persones migrades trans* i no binàries. Aquesta 
activitat, que en anys previs va gaudir de molt exit, no va comptar amb massa assistència 
aquest any -12 persones-, motiu pel que s'ha valorat no continuar amb ella. 
 
La tercera activitat va consistir en la projecció de la pel·lícula XXY, de Lucía Puenzo (Argentina, 
2007), a l'Espai Jove la Fontana el dimecres 16. Es tracta d'una ficció sobre una persona 
intersexual nascuda a l'Uruguai i que és educada per la seva família sense estereotips de 
gènere. Una projecció amb la que es va convidar les persones assistents a reflexionar sobre la 
no relació entre el sexe assignat en nàixer i el gènere sentit per les persones. L'espai de 
projecció, a la Fontana, es va omplir i va ser un èxit, motiu pel que es va valorar continuar amb 
projeccions la resta d'edicions de la Setmana. 
 
La quarta de les activitats, el dijous 17 de maig, va consistir en la presentació de les colònies 
per a adolescents LGBTI+ "OASIS", organitzades per l'Associació Candela qui, en un acte a 
l'Espai Jove la Fontana, van presentar l'històric i evolució d'aquestes colònies i van plantejar 
els reptes de futur i debatre sobre la seva necessitat amb els assistents. A l'acte van acudir un 
total de 26 persones, principalment professionals de joventut o dedicats a la interseccionalitat 
entre joventut i diversitat LGBTI+. 
 
El divendres 18 de maig es va organitzar un taller de Drag Queen/King per a que un màxim de 
15 joves de la ciutat de Barcelona poguessin performar un gènere diferent al sentit i, 
mitjançant el maquillatge i l'estètica, jugar amb el llenguatge i els estereotips de gènere i 
comprendre les polítiques i plantejaments queer. El taller, que tenia places limitades, va 
comptar amb 9 participants, provinents tots ells d'AECS i SinVergüenza. 
 
Per últim, durant tota la setmana va estar penjada a l'Espai Jove la Fontana l'exposició "Un 
món de gèneres", una exposició fotogràfica i pedagògica sobre l'existència de gèneres no 
binaris en cultures diferents a l'occidental, però també una invitació a reflexionar sobre com 
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l'expansió d'Occident ha colonitzat la percepció del gènere a altres cultures i estigmatitzat 
aquelles identitats que no encaixen en les categories home/dona. 
En general, la setmana va ser tot un èxit, incrementant l'assistència respecte a les edicions 
prèvies. 

Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2019 

La Setmana per la Diversitat Afectivosexual i de Gènere 2019 va girar entorn de com el 
moviment LGBTI pot fer front l'augment del feixisme i els dicursos d'odi de l'actualitat. 
Enguany, sota el lema 'Contra la violència, purpurina' els objectius de l'esdeveniment eren 
poder arribar a un gran públic, descentralitzar les activitats i treballar en xarxa amb altres 
entitats de la ciutat. 
 
La primera activitat va tenir lloc el dilluns 13 de maig amb el taller de tarda a l'Espai Jove la 
Fontana, 'LGTBIQA+: Passat, present i futur'. Aquesta activitat dinàmica i interactiva va tenir 
per objectiu aclarir conceptes associats a la temàtica LGTBIQA+! i explorar la història del 
col·lectiu, trencar mites i descobrir les problemàtiques actuals des d’una perspectiva de drets. 
Hi van assstir 8 joves i va ser dinamitzat per quatre membres d'AECS.  
La segona activitat, va tenir lloc als barris del Raval i el Poble Sec. Les periodistes Carme Pollina 
i Thais Morales van coordinar aquesta ruta urbana per tal de poder conèixer la història 
invisibilitzada de lesbianes i trans durant la dictadura i transició al barri xino de Barcelona. La 
ruta va aplegar 35 assistents. 
 
La tercera activitat, el dimecres 15 de maig, va ser el passi del documental 'Lesbofòbia' en 
reestrena (el primer passi es va realitzar el 26 d'abril) als Cinemes Girona. 'Lesbofòbia' recull 
deu testimonis diferents que relaten les violències lesbofòbiques que viuen les lesbianes. El 
documental va aplegar 242 persones, el nombre màxim de seients disponibles a la sala gran 
dels Cinemes. Posteriorment al visionat, es va celebrar un cinefòrum amb la directora del 
documental, la coordinadora de Creación Positiva, una protagonista del documental. 
 
Dijous 16 de maig es va realitzar una altra activitat en col·laboració amb una altra organització, 
l’Observatori Contra l’Homofòbia en el seu acte central. Concretament, el CJB va organitzar 
una taula rodona amb l’advocada Carla Vall, el periodista Víctor Yustes, una militant del Casal 
Tres Voltes Rebel de Nou Barris i el president de l’OCL, Eugeni Rodríguez. Aquest debat a 
quatre bandes tenia per objectiu obrir la reflexió sobre estratègies de lluita antifeixista des 
dels moviments popular i el moviment LGBTI+. 
 
I, per últim, el divendres 17 de maig el CJB ha participat en l'acte central de la Comissió 
Unitària 28 de Juny a Nou Barris en el marc de la festa major del districte. 
 

Indicadors 

Un mínim de 4 actes 
programats. 

2018 S'ha assolit. En total s'han organitzat 6 actes diferents. 
2019 S'ha assolit. En total s'han organitzat 5 actes diferents. 

Un mínim de 200 assistents 
en total. 

2018 S'ha assolit, ja que al total de la Setmana han assistit 
unes 180 persones, a les que caldria afegir les 60 que 
van assistir al Concert per la Diversitat.  
A banda, caldria sumar les persones que han visitat la 
exposició que, per motius estructurals, no 
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2019 S'ha assolit, ja que hi han assistit més de 500 persones 
al llarg de la Setmana. 

Un mínim de 5 entitats 
col·laboradores. 

2018 S'ha assolit, ja que a la Setmana han col·laborat AECS, 
JEV, les JERC, la JSC i SinVer en tant que membres del 
Grup de Treball, i ACATHI, Generem, Joves Trans de 
Barcelona, Cercle d'Escriptura Crítica, Candela i 
l'Associació LANNAS en tant que dinamitzado 

2019 S'ha assolit, ja que hi han col·laborat diverses entitats 
com SinVer, AECS, Escoltes Catalans i AEP com a 
membres de l'Espai LGBTI del CJB. D'altra banda, 
Cinemes Girona, Creación Positiva, la Comissió Unitària 
28 de Juny i l'Observatori contra l'Homofòbi 

Un mínim de 200 visites a 
l'espai web. 

2018 S'ha assolit, amb 282 visites a l'espai web. 
2019 S'ha assolit sobradament, amb 878 visites a l'espai 

web. 

Materials obtinguts 

2018 Fulletó, banner i pòster amb la programació dels actes 
i el manifest, manifest #TrenquemElBinarisme, 
fotografies dels actes, materials de l'exposició i actes 
dels GTs. 

2019 Fulletó, banner i pòster amb la programació dels actes 
i el manifest, manifest 'Contra la violència, purpurina', 
fotografies dels actes, materials de l'exposició i actes 
dels GTs. 

Nombre i perfil d'entitats / 
persones beneficiàries 

2018 Es van beneficiar d'aquesta edició de la Setmana unes 
240 persones, destacant especialment les persones 
joves que militen a Sin Vergüenza i AECS, que van 
suposar el públic majoritari dels actes. 

2019 Van participar de manera directa i indirecta més de 500 
persones. 

Dates de realització 
2018 Del 12 al 18 de maig de 2018. 
2019 Del 13 al 17 de maig de 2019. 
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6.14. Acció per la Visibilitat Lèsbica 

Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2018 

L'activitat va consistir, tot aprofitant Sant Jordi, en una parada de signatura de llibres amb 
activitats de divulgació a l'espai de la Fira Sant Jordi Diagonal. 
Concretament, entre les 16 i les 20h i a Avinguda Diagonal, 555, vam comptar amb Isabel 
Franc, escriptora i humorista, i la Sílvia Bel, poeta, que van signar les seves obres a les persones 
interessades, així com protagonitzar dos actes: en primer lloc, la Isabel Franc va comptar la 
seva experiència com a pionera de la literatura lèsbica en castellà als anys 80, i va debatre i 
comparar amb les joves assistents la situació de la identitat i comunitat lèsbiques d'aleshores 
amb l'actual, tot identificant els reptes que continuen vigents, però també els avenços. 
En segon lloc, la Sílvia Bel va fer un recital dels poemes de la seva obra Deixar anar, i va xerrar 
sobre la importància de fer visible la identitat lesbiana entre les persones joves de la ciutat. 
A la paradeta, a més, es van repartir gratuïtament les guies "Jo no vull ser princesa" sobre 
identitats femenines no normatives, amb molt d'èxit. 

Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2019 

L'activitat va consistir en un berenar de 'bollos i poesia lèsbica' al Centre LGBTI de Barcelona, 
obert en els últims mesos. 
Vam aprofitar per començar a establir relació amb el Centre LGBTI, ja que creiem que és 
important que el CJB teixeixi xarxes amb aquest nou Centre i, a la vegada, difondre la tasca 
que realitzem també en nous espais.  
D'aquesta manera, l'Espai LGBTI+ del CJB vam dur a terme un berenar de bollos amb poesia 
de diverses autores lesbianes de períodes històrics diferents. Aquesta acció havia estat 
dissenyada per les persones participants de l'Espai LGBTI+ provinents de diferents entitats. 

Indicadors 

Un mínim d'una acció de 
carrer. 

2018 S'ha assolit, amb una paradeta la diada de Sant Jordi. 
2019 S'ha assolit amb una acció al Centre LGBTI+ (a la porta). 

Un mínim de tres entitats 
col·laboradores. 

2018 S'ha assolit, ja que a la planificació de l'acte van 
participar ACES i Sin Vergüenza i, com a públic, va 
assistir també Boca Ràdio. 

2019 S'ha assolit, ja que a la planificació de l'acte van 
participar AECS, AEP, Sinver i Escoltes Catalans. 

Un mínim de 20 persones 
assistents a l'acte. 

2018 No s'ha assolit, ja que hi havia un total de 7 persones 
com a públic al col·loqui. 

2019 S'ha assolit, ja que van acostar-se al berenar 90 
persones al llarg de dues hores. 

Un article al respecte 
publicat al bloc. 

2018 No s'ha assolit. 
2019 S'ha assolit. 

Materials obtinguts 

2018 Cartell de difusió de l'acte, fotografies de l'acte i actes 
del GT LGBTI+. 

2019 Cartell de difusió de l'acte, fotografies de l'activitats, i 
actes de l'Espai LGBTI+. 
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Nombre i perfil d'entitats / 
persones beneficiàries 

2018 Directament se n'han beneficiat les entitats SinVer i 
AECS, principals promotores de l'activitat des del grup 
LGBTI, així com Boca Ràdio, assistent. Indirectament, 
s'ha beneficiat qualsevol persona de les que va recollir 
la guia "Jo no vull ser princesa". 

2019 Directament, s'han beneficiat 90 persones d'edats 
diferents, que passaven per davant de la porta del 
Centre LGBTI i s'interessaven per aquesta acció al llarg 
de tota la tarda. 

Dates de realització 
2018 23 d'abril. 
2019 26 d'abril 
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6.15. Acció per la Visibilitat Trans* 

Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2018 

L'acció va consistir en la projecció de la pel·lícula XXY, de Lucía Puenzo (Argentina, 2007) que 
versa sobre l'adolescència d'una persona transgènere. Es va realitzar a l'espai de rebuda de 
l'Espai Jove la Fontana el 16 de maig de 2018 i va comptar amb 25 assistents. 
 
A més a més, de cara al 20 d'octubre, Dia de la Despatologització Trans o Memòria Trans, es 
van produir 200 xapes amb la bandera trans i altres motius relatius al col·lectiu, per tal de fer 
visibile i reivindicar públicament aquest dia. Les xapes van ser distribuides en actes públics o 
associatius per part de les entitats SinVergüenza i AECS. 

Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2019 

L'Espai LGBTI+ va decidir que, com que no hi ha persones que s'identifiquin com a Trans al 
grup de treball, el més adequat era no cooptar l'espai de visibilitat i, en canvi fer difusió de les 
activitats de col·lectius i entitats de persones trans. 

Indicadors 

Un mínim d'una activitat. 
2018 S'ha assolit amb la projecció. 
2019 No s'ha assolit perquè es va decidir no realitzar cap 

activitat. 

Un mínim de tres entitats 
col·laboradores. 

2018 S'ha assolit, ja que al Grup de Treball LGBTI+ hi 
participen SinVer, JEV, AECS i les JERC. 

2019 No s'ha assolit perquè es va decidir no realitzar cap 
activitat. 

Un mínim de 20 persones 
assistents a l'acte. 

2018 S'ha assolit, amb un total de 25 assistents a la 
projecció. 

2019 No s'ha assolit perquè es va decidir no realitzar cap 
activitat. 

Un article al respecte 
publicat al bloc. 

2018 No s'ha assolit. 
2019 No s'ha assolit. 

Materials obtinguts 
2018 Material de difusió, fotografies de la projecció, actes 

del GT i xapes amb la bandera trans*. 
2019 Material de difusió a xarxes. 

Nombre i perfil d'entitats / 
persones beneficiàries 

2018 Les entitats membre del CJB que han solicitat els 
recursos. 

2019 --- 

Dates de realització 
2018 16 de maig i 20 d'octubre. 
2019 16 de maig i 20 d'octubre. 
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6.16. Acció per la Visibilitat Bi 

Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2018 

L'acte va consistir en la realització d'una activitat des del Grup de Treball LGBTI+ a l'Associa't 
a la Festa el dilluns 24 de setembre a les 18h. 
L'activitat consistia, per una banda, en un joc d'identificació de banderes dels col·lectius 
LGBTI+, que compta amb 20 penons diferents tot representant orientacions afectivosexuals, 
identitats i expressions de gènere i també models relacionals no heteronormatius; i, per 
l'altra, els infants podien pintar el seu propi dibuix amb pintura de mans sobre un paper mural 
només utilitzant, això sí, els colors rosa, blau i lila característics de la bandera BI. 
L'acte va ser tot un èxit d'assistència i va participar, fins i tot, l'equip de govern de 
l'Ajuntament encapçalat per n'Ada Colau, el que va incrementar la visibilitat i l'impacte de 
l'activitat. 
A banda, a la Setmana LGBTI+ es va comptar amb un debat sobre les identitats bi i pansexual 
que va ser tot un èxit d'assistència i on es va debatre sobre la bifòbia i la nbfòbia entre les 
persones joves. 

Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2019 

L'acte va consistir en la realització d'una activitat des del Grup de Treball LGBTI+ a l'Associa't 
a la Festa el diumenge 22 de setembre. 
L'activitat consistia, per una banda, en un joc d'identificació de banderes dels col·lectius 
LGBTI+, que compta amb 20 penons diferents tot representant orientacions afectivosexuals, 
identitats i expressions de gènere i també models relacionals no heteronormatius. 
 

Indicadors 

Un mínim d'una acció de 
carrer. 

2018 S'ha assolit participant a l'Associa't a la festa així com 
organitzant un debat a la UB Raval. 

2019 S'ha assolit participant a l'Associa't a la Festa. 

Un mínim de tres entitats 
col·laboradores. 

2018 S'ha assolit, ja que al Grup de Treball LGBTI+ hi 
participen SinVer, JEV, AECS i les JERC. 

2019 S'ha assolit, ja que al Grup de Treball LGBTI+ hi 
participen SinVer, AECS, Escoltes Catalans i AEP. 

Un mínim de 20 persones 
assistents a l'acte. 

2018 S'ha assolit sobradament, ja que a l'acte de l'Associa't 
a la Festa van passar unes 60 persones per realitzar 
l'activitat, així com una vintena de nens i nenes 
participant al mural BI.  

2019 S'ha assolit sobradament, ja que a l'acte de l'Associa't 
a la Festa van passar unes 45 persones que van poder 
jugar al joc d'identificar i relacionar banderes del 
moviment LGBTI+ amb els col·lectius corresponents. 

Un article al respecte 
publicat al bloc. 

2018 No s'ha assolit. 
2019 No s'ha assolit. 

Materials obtinguts 
2018 Materials de difusió, joc físic de les banderes, mural 

amb temperes i actes dels GTs. 
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2019 Materials de difusió, joc físic de les banderes, mural 
amb temperes i actes dels GTs. 

Nombre i perfil d'entitats / 
persones beneficiàries 

2018 Totes les joves que van passar per l'activitat a la Plaça 
Catalunya. 

2019 Totes les joves que van passar per l'activitat a la Plaça 
Catalunya. 

Dates de realització 
2018 24 de setembre. 
2019 22 de setembre 
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6.17. Campanya sobre llenguatge inclusiu 

Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2018 

A l'any 2018 s'ha iniciat un Grup de Treball de Llenguatge Inclusiu on participen tant persones 
del Grup de Treball de LGBTI+ com del de Feminsimes, Diversitat Funcional i Interculturalitat, 
entenent que el llenguatge no ha de ser només inclusiu en la perspectiva de gènere sinó amb 
la diversitat en general. 
 
Així doncs, s'ha organitzat un primer GT de presentació de les persones participants i 
calendarització de la línia de treball, i s'ha fet un brainstorming de primeres aproximacions on 
es va prioritzar la perspectiva de Diversitat Funcional. Posteriorment, s'han organitzat dos GTs 
per separat de Feminismes i LGBTI+ per tal de tractar en exclusiva les diversitats de gènere i 
orientació afectivosexual i el masclisme en el llenguatge. 
 
La campanya sortirà al 2019, un cop completat el cicle de treball del GT de Llenguatge Inclusiu. 

Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2019 

Durant el 2019 s'ha publicat el recull, en forma de recomanacions, de conceptes a suprimir o 
a introduir dins de la comunicació de les entitats.  
 
Així doncs, es van triar 10 conceptes diferents: per cada un d'ells s'explicava perquè utilitzar 
aquest i no un altre mot i quines connotacions tenia cadascuna de les paraules. La campanya 
ensenya terminologia no sexista, no LGBTIfòbica, antiracista, no disfòba, entre d'altres. 

Indicadors 

Un mínim d'una campanya a 
xarxes. 

2018 No s'ha assolit. La campanya es presentarà al 2019. 
2019 S'ha assolit. 

Un acte de presentació de la 
campanya. 

2018 No s'ha assolit. La campanya es presentarà al 2019. 
2019 No s'ha assolit. 

Un mínim de 10 entitats 
membre compartint la 
campanya. 

2018 No s'ha assolit. La campanya es presentarà al 2019. 
2019  

Materials obtinguts 
2018 Actes del GT. 
2019 Campanya a xarxes. 

Nombre i perfil d'entitats / 
persones beneficiàries 

2018 Entitats membre del CJB. 
2019  

Dates de realització 
2018 Tardor 2018. 
2019 Tardor 2019. 
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6.18. Dia de la Diversitat 

Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2018 

L'acció no ha pogut tenir lloc aquest any ja que la entitat que habitualment preparava 
l'activitat LGBTI+ al Dia de la Diversitat, AECS, no tenia disponibilitat de personal per 
dinamitzar-la. Així mateix, cap altra entitat membre tenia aquesta disponibilitat, doncs l'horari 
de matí de les jornades no és gaire compatible amb la dedicació jove a l'associacionisme. 
Van assistir, això sí, entitats del camp de la Diversitat Funcional. 

Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2019 

L'acció no ha pogut tenir lloc aquest any, ja que les entitats juvenils no han pogut participar-
hi perquè els horaris matinals no els eren adequats. 

Indicadors 

Un mínim de 3 entitats 
membre participants. 

2018 No s'ha assolit pel que fa a les entitats de LGBTI+. 
2019 No s’ha realitzat a 2019 

Un mínim de dues difusions 
per tramesa. 

2018 S'ha assolit. 
2019 No s’ha realitzat a 2019 

Un mínim de 200 joves 
participants a les activitats 
programades per entitats 
del CJB. 

2018 S'ha assolit, ja que al total de les jornades han 
participat més de 800 joves. 

2019 No s’ha realitzat a 2019 

Materials obtinguts 
2018 Actes del GT. 
2019 No s’ha realitzat a 2019 

Nombre i perfil d'entitats / 
persones beneficiàries 

2018 800 joves de secundària de la ciutat de Barcelona. 
2019 No s’ha realitzat a 2019 

Dates de realització 
2018 Del 5 al 8 de novembre de 2018. 
2019 No s’ha realitzat a 2019 
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6.19. Reflexió sobre el #pinkwashing i la instrumentalització del col·lectiu 
LGBTI+ 

Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2018 

El Grup de Treball LGBTI+ va passar a ser entitat membre de la Comissió Unitària 28 de Juny 
al febrer de 2018. 
 
A partir d'aquí, s'ha participat en les reunions d'aquest espai per tal de col·laborar en les 
campanyes i organització de la manifestació per l'Alliberament del dia 28 de juny i, a finals de 
2018, s'ha participat en la primera trobada per dissenyar l'Alliberament del proper any. 

Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2019 

L'Espai LGBTI+ ha estat entitat membre de la Comissió Unitària 28 de juny.  En aquest sentit, 
s'han participat de les reunions de l'espai per tal d'organitzar i participar de la manifestació 
per l'Alliberament del dia 28 de juny. 

Indicadors 

Al menys una campanya 
sobre el tema. 

2018 S'ha assolit, amb la campanya "Aturem l'odi i la 
lgtbifòbia" que era el lema de la manifestació unitària 
del 2018 i que es va dissenyar col·lectivament a les 
reunions de la Comissió Unitària. A més, també es va 
fer una versió banner de la campanya que pod 

2019 S’ha col·laborat en la difusió de la campanya de la CU 
28 de juny 

Un mínim de 30 persones de 
les entitats membre 
assistint a la manifestació 
convocada per la Comissió 
Unitària 28 de juny. 

2018 S'ha assolit, ja que a la Manifestació Unitària van 
assistir en majoria els membres de SinVer, Casal 
Lambda, ACATHI i LesBiCat. 

2019 S'ha assolit, ja que a la Manifestació Unitària van 
assistir en majoria els membres de l'Espai LGBTI+ amb 
companyes de les seves entitats. 

Una crònica de la 
manifestació publicada al 
bloc. 

2018 No s'ha assolit. 
2019 No s'ha assolit. 

Un mínim d'un manifest o 
posicionament al respecte. 

2018 S'ha assolit, ja que a la 53ª AGO del 17 de març de 2018 
es va presentar la "Resolució per un alliberament 
LGBTI+ lliure de normativitats i interessos econòmic i 
polítics". 

2019 Realitzat a  2018 

Materials obtinguts 
2018 El manifest i la cartelleria de la campanya "Aturem l'odi 

i la LGBTIfòbia". 
2019 Manifest i cartelleria de la Comissó Unitària 28J. 

Nombre i perfil d'entitats / 
persones beneficiàries 

2018 Entitats membre del CJB. 
2019 Entitats membre del CJB. 

Dates de realització 
2018 28 de juny de 2018. 
2019 29 de juny de 2019. 
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6.20. Difusió de recursos LGBTI+ del CJB 

Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2018 

L'acció ha consistit en la difusió i enviament dels recursos relatius a les temàtiques LGBTI 
elaborats des del CJB, que aquest any s'han limitat a les guies "Jo no vull ser princesa" i "Jo no 
vull ser pilota d'or", ja que la tercera publicació "LGBTIfòbia 2.0" no ha estat possible imprimir-
la al llarg de l'any. 

Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2019 

L'acció ha consistit en la difusió i enviament dels recursos relatius a les temàtiques LGBTI 
elaborats des del CJB, que aquest any s'han limitat a les guies "Jo no vull ser princesa" i "Jo no 
vull ser pilota d'or", ja que la tercera publicació "Desviades" es publicarà a finals d'any. 

Indicadors 

Un mínim de 3000 
exemplars distribuïts 
físicament. 

2018 No s'ha assolit, però cal tenir en compte que la guia 
sobre "LGBTIfòbia 2.0" ha quedat pendent d'impressió. 

2019 No s'ha assolit, ja que la guia LGBTIFòbia 2.0 no es 
publicarà i Desviades es publicarà a finals de 2019. 

Un mínim de 300 
impressions digitals dels 
recursos. 

2018 S'ha assolit, amb 5,241 impressions digitals dels 
materials relatius a la temàtica LGBTI+. 

2019 S'ha assolit, amb 2,364 impressions digitals dels 
materials relatius a la temàtica LGBTI+. 

Materials obtinguts 
2018 Registre de trameses i exemplars físics dels recursos. 
2019 Registre de trameses i exemplars físics dels recursos. 

Nombre i perfil d'entitats / 
persones beneficiàries 

2018 En total s'han beneficiat 31 entitats membres del CJB 
que han demanat i rebut materials relatius a temàtica 
LGBTI+ al 2018. 

2019 Previst per 2020 

Dates de realització 
2018 Tot l'any. 
2019 Tot l’any 



35 
 

  

6.21. Bloc i banc de recursos Voreres de colors 

Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2018 

L'acció ha consistit en el manteniment i la contínua actualització de continguts d'un blog sobre 
temàtica LGBTI+ i joventut. L'espai web ha servit com a banc de recursos, com a blog de 
consulta sobre qüestions bàsiques i com agenda cultural i d'activitats relacionades amb la 
diversitat afectivosexual i de gènere. 

Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2019 

L'acció ha consistit en el manteniment i la contínua actualització de continguts d'un blog sobre 
temàtica LGBTI+ i joventut. L'espai web ha servit com a banc de recursos, com a blog de 
consulta sobre qüestions bàsiques i com agenda cultural i d'activitats relacionades amb la 
diversitat afectivosexual i de gènere. 

Indicadors 

Un mínim de 30 elements a 
la biblioteca de recursos. 

2018 No s'ha assolit, ja que la biblioteca del web compta 
amb 19 recursos. 

2019 No s'ha assolit, ja que la biblioteca del web compta 
amb 20 recursos. 

Un mínim de 3 manifestos o 
posicionaments polítics 
publicats. 

2018 No s'ha assolit, ja que al 2018 només s'ha comptat amb 
el manifest contra el pinkwashing i el gaypitalisme, i 
amb el manifest per les identitats no binàries. 

2019 No s'ha assolit, ja que al 2018 només s'ha comptat amb 
el manifest sobre antifeixisme i moviment LGBTI+, la 
temàtica vehicular de la Setmana LGBTI+. 

Un mínim de 400 visites 
úniques al bloc. 

2018 S'ha assolit, amb 814 visites úniques al bloc. 
2019 S'ha assolit, amb 992 visites al bloc. 

Un mínim de 3 articles 
d'opinió. 

2018 No s'ha assolit. 
2019 No s'ha assolit 

Materials obtinguts 

2018 Google Analytics i exemplars físics dels recursos que 
compten amb versió impresa. 

2019 Google Analytics i exemplars físics dels recursos que 
compten amb versió impresa. 

Nombre i perfil d'entitats / 
persones beneficiàries 

2018 Les entitats membre del CJB així com qualsevol jove 
que vulgui informar-se sobre qüestions LGBTI+. 

2019  

Dates de realització 
2018 Tot l'any. 
2019  
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6.C. Espais d’interlocució i participació interna i externa 

 

Espais d'interlocució interna Nombre de trobades 

Espai LGTBI+ 15 

GT Feminismes 10 

Espais d'interlocució externa Nombre de trobades 

Consell de Dones 2 

Plataforma Unitària contra les VVGG 4 

Comissió Unitària 28J  4 

Consell Municipal LGTBI  4 

 



En conveni amb:


