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El Centre de Recursos per les Associacions Juvenils de
Barcelona
El Centre de Recursos per a les Associacions Juvenils de Barcelona té l’objectiu de promoure i
oferir recursos i serveis a les associacions i entitats juvenils de Barcelona. El CRAJ està gestionat
de forma compartida entre el Consell de la Joventut de Barcelona i el Departament de Joventut
de l’Ajuntament de Barcelona.
Per a poder complir els seus objectius, el CRAJ s’ha organitzat, durant aquest 2018, en cinc àrees
d’actuació, una àrea de promoció del propi servei i una altra de treball intern. Aquestes àrees han
estat:
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Formació
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Gestió i coordinació interna

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








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

Memòria del 2018
Durant el 2018, al CRAJ hem seguit treballant per ser un espai de referència per les entitats
juvenils de la ciutat, oferint suport i recursos en diferents formats amb l’objectiu d’enfortir i
promocionar el teixit associatiu juvenil de la ciutat.
Les pàgines que segueixen a continuació contenen la memòria de tot allò que hem fet des del
CRAJ durant el 2018. Aquest document, doncs, repassa una per una i ret comptes,

quantitativament i qualitativa, de totes les activitats que hem dut a terme segons les línies
d’actuació que vàrem plantejar a inicis d’any. Com veureu, en aquesta memòria les línies
d’actuació es divideixen en set grans àrees de treball que són les següents:
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Així mateix, més enllà de les línies contingudes en cadascuna d’aquestes àrees, durant el 2018
hem dut a terme petites millores i canvis que no s’havien contemplat a inicis de l’any. Ens
referim a canvis com el replantejament de les assessories de constitució, petites modificacions a
la plana web del CRAJ que fan que sigui més fàcil navegar-hi i accedir a la informació o millores
en el procediment que seguim a l’hora de llogar un material, així com en la normativa de cessió i
lloguer, canvis en les reunions d’equip, etc.
Aquestes petites millores i canvis s’entenen i s’expliquen molt millor si tenim en compte que
l’equip de persones treballadores que hi ha al darrere del CRAJ ha canviat gairebé de
dalt a baix al llarg d’aquest any. L’equip del CRAJ està conformat per sis tècniques. Quatre
d’aquestes persones s’han incorporat de nou durant aquest 2018, prenent el relleu de la gran
feina feta per part de les professionals que les han precedit. De les dues altres persones que sí
van iniciar l’any formant part de l’equip del CRAJ, també hi ha hagut canvis: una d’elles, després
d’haver ocupat durant vuit mesos la plaça de tècnica informadora, al setembre va iniciar la tasca
de coordinació del servei. Així doncs, cinc de les sis persones que integren l’equip s’han estrenat
en la plaça que actualment ocupen.
Aquests canvis a l’equip han comportat reptes de relleu, traspàs de tasques i acollida de
noves membres i al mateix temps han suposat l’oportunitat d’incorporar altres maneres de fer
i veure les coses, la generació de noves idees i moltes ganes de seguir millorant el servei per donar
continuïtat a la gran tasca de suport i acompanyament a les entitats i col·lectius juvenils de la ciutat
que el CRAJ ja fa 25 anys que desenvolupa.
Tant si llegiu aquesta memòria de dalt a baix, com si en feu una repassada en diagonal fins arribar
al darrer punt “Conclusions – Reptes pel 2019”, podreu copsar que aquests petits canvis que ja
hem anat introduint no s’acaben aquí. El nou equip del CRAJ: el Víctor, la Marta, el Xavi, la
Carmen, la Núria i la Laura estem fermament convençudes que el CRAJ ha de ser un espai de
referència per l’associacionisme juvenil de la ciutat i volem seguir treballant per apropar el
servei a les joves barcelonines i millorar així el dia a dia de les associacions i col·lectius juvenils de
Barcelona.
D’aquesta manera, us presentem la memòria de les accions dutes a terme durant aquest 2018,
que compta amb un resum final de les reflexions que hem anat compartint durant els darrers
mesos i que serviran de porta d’entrada, i també de justificació, del projecte del CRAJ que
plantegem per al 2019.
Sense més a dir, gaudiu de la lectura i, com sempre diem, si teniu cap pregunta o proposta no
dubteu en fer-nos-ho saber!

Eines de consulta
Cens i mapa d'entitats
Oferir una base de dades consultable actualitzada i el màxim d'acurada en la informació que
reculli les entitats, grups i xarxes juvenils de la ciutat de Barcelona. Aquest cens va vinculat a
un mapa virtual de la ciutat que permet ubicar la localització de les diferents entitats i
col·lectius, així com consultar-ne les dades de contacte, la descripció de l'entitat, les seves
xarxes socials...

Objectius




Oferir una eina d'utilitat, i per tant actualitzada, a les entitats i persones que cerquin
entitats properes per tal de fer xarxa o participar-hi, o bé saber quina és la realitat
associativa juvenil de la ciutat de Barcelona.
Disposar d'una eina pràctica per a la difusió de qualsevol tipus d'informació d'interès
juvenil.

Indicadors de l’acció
Es vetllarà per consolidar el nombre de visites de l'any anterior al cens de la web. Mínim 1420
visites, òptim 1700 visites.
S'hauran actualitzat les dades de totes les entitats del cens de manera que totes hagin estat
actualitzades l'any 2017 o el 2018.

Fonts de verificació
Indicadors mensuals.

Pàgina web, visites mapa d'entitats.
Base de dades.

Valoració
S'ha fet difusió del cens d'entitats en la majoria d'activitats del CRAJ, sobretot en les assessories
de participació i voluntariat i les de constitució de noves associacions, així com en la
presentació del servei en les formacions i en els grups de treball del CJB. Malgrat això, el
nombre de visites del cens ha estat menor de l'esperat, 1216 visites, no arribant al mínim
esperat, però arribant a una xifra mitjana rellevant.
Pel que fa a la inclusió de noves associacions juvenils al cens s'ha treballat fent una cerca activa
d'aquestes, contactant amb federacions i amb les mateixes associacions per tal d'incloure-les.
En alguns casos la resposta ha sigut bona i s'ha acomplert, però en molts altres no hi ha hagut
resposta, tot i la insistència. En total durant el 2018 s'han donat d'alta 84 associacions, i per
altra banda s'han donat de baixa 34.
En relació a l'actualització de les dades de les associacions inscrites al cens, no s'ha aconseguit
tenir totes les entitats actualitzades de l'any 2017 en endavant, tot i que s'ha avançat molt en
aquest camí. S'han realitzat un total de 300 actualitzacions. Resten 109 associacions juvenils
per actualitzar.

Preguntes freqüents
L'apartat «Preguntes freqüents» de la plana web del CRAJ és un recull de preguntes recurrents
dins l'associacionisme juvenil i els col·lectius de joves. Aquest recull de preguntes inclou la
resposta redactada d'una manera fàcil i entenedora. Es tracta d'un espai web dinàmic que
s'actualitza i s'adapta en funció de les consultes rebudes pel CRAJ dia a dia així com les novetats
de l'actualitat en matèria legislativa, fiscal o de funcionament de l'administració, per exemple.

Objectius





Posar a l'abast de les persones que visiten la web del CRAJ i/o aquelles que facin
recerques específiques a buscadors d'internet les respostes als dubtes més comuns
sorgits en els diferents contextos de l'associacionisme juvenil, d'una manera fàcil i
ràpida.
Actualitzar la informació disponible perquè s'adapti a les necessitats i realitats
actuals.
Fer difusió de l'existència d'aquest apartat entre les persones que facin arribar els
seus dubtes al CRAJ

Indicadors de l’acció
Nombre de preguntes actualitzades o ampliades.
Nomes de preguntes retirades per obsoletes.

Nombre de preguntes noves.
Nombre de visites a la plana web.

Fonts de verificació
Registre de preguntes actualitzades, ampliades, retirades i noves.
Indicadors mensuals, visites a la pàgina web.

Valoració
A inicis d'any hi havia 69 preguntes, de les quals se n'han eliminat 4 que ja no procedien i se
n'han incorporat 5 de noves que responen a l'actualitat associativa i a les demandes rebudes
per part d'entitats juvenils. Del total de preguntes s'ha actualitzat el contingut, tot havent
assolit l'objectiu plantejat per aquest any.
Pel que fa al nombre de visites de la pàgina web d'aquest apartat, n'hi ha hagut un total de 988
visites. Comparat amb altres apartats de la pàgina web, és un número força reduït que es
podria tractar d'ampliar de cara a l'any que ve realitzant més difusió i millorant el disseny de
presentació del recurs.
Per tant, referent a la difusió, cal valorar el disseny i establir una planificació mensual o anual
de les FAQ per tal de poder-les promocionar. Cal dir que també és un recurs molt útil per
part de l'equip tècnic alhora d'atendre primeres consultes gèneriques a través del correu
electrònic.

Cercador de sales i espais
L'apartat «Cercador de sales i espais» és un directori que pretén facilitar la tasca a entitats i
altres usuàries en el moment de recerca d'espais per dur a terme les seves activitats. Aquest
directori reuneix gran part dels equipaments municipals i sales disponibles de la ciutat de
Barcelona i permet a les entitats poder-les filtrar segons barri, tipologia de sales i aforament.
Aquest apartat de la web funciona com connector entre entitats que busquen un espai per
una activitat puntual i una bona part dels espais disponibles a la ciutat.

Objectius




Donar a conèixer aquest servei entre les entitats i ciutadania, mantenint o
incrementant el nombre de visites a aquest servei a la web.
Millorar la fiabilitat de les dades sobre les sales que es poden trobar al cercador,
amb l'objectiu és que cap sali faci més de dos anys que ha estat actualitzada.
Incrementar el nombre de sales i equipaments disponibles al Cercador.

Indicadors de l’acció
S'han actualitzat un mínim de 31 sales, amb un indicador òptim de 37.

S'han afegit 118 noves sales, amb un indicador òptim de 141.
La plana web ha rebut un mínim de 4700 visites amb un òptim de 5800 visites.

Fonts de verificació
Indicadors mensuals.
Pàgina web, cercador púbic i número de visites.

Valoració
Al llarg de l'any 2018 s'han actualitzat un total de 71 sales, superant de forma notable
l'indicador òptim respecte l'objectiu anual plantejat. Aquesta actualització s'ha realitzat a
través de contacte directe amb les sales ja sigui mitjançant trucades telefòniques, a través de
la informació que figura en la seva web o a través del correu electrònic. S'ha realizat un
formulari online que s'ha enviat als responsables de les diverses sales per tal de facilitar aquest
procés d'actualització de les sales, però en moltes ocasions no s'ha rebut resposta i ha
funcionat millor el contacte directe telefònic.
Respecte a la incorporació de noves sales al cercador, s'han realitzat un total de 16 sales, dada
molt inferior a l'indicador mínim proposat pel 2018 que era la incorporació d'unes 118 noves
sales. Aquest baix indicador pot estar ocasionat en part per la dificultat de detectar un gran
volum de noves sales ja que moltes ja estan incorporades al cercador, així com, la reduïda
aparició de noves sales a la ciutat.
També destacar que arrel del procés d'actualització de sales i després de vàries
comprovacions, s'han eliminat del cercador 22 sales que ja no existeixen actualment.
Pel que fa al nombre de visites web del cercador de sales i espais, han sigut un total de 12182,
superant d'aquesta manera més del doble l'indicador òptim proposat de 5800 visites. Aquest
fet demostra la importància i utilitat del cercador, com a eina de consulta tant per les entitats
i col·lectius de la ciutat com a nivell particular o d'empreses. Destacar que s'ha potenciat la
difusió d'aquest servei com a alternativa possible en cas que de no poder utilitzar el lloguer
de sales de l'Espai Jove La Fontana (ja sigui per disponibilitat, aforament, tipus d'espai,
empreses, etc).

Taulell d'anuncis
Posar a l'abast de les entitats i joves el Taulell d'anuncis, un recurs informatiu que permet
donar a conèixer a les entitats aquells recursos que poden ser d'interès per a les seves
persones sòcies i usuàries, com ara crides de voluntariat, ofertes laborals d'associacions,
ofertes formatives en matèria d'associacionisme, recursos per a entitats, etc.

Objectius






Oferir un recurs pràctic i actualitzat per tal que les entitats juvenils i joves individuals
estiguin al dia de les ofertes laborals i de formacions que poden ser d'utilitat per
elles.
Promocionar l'associacionisme juvenil i la participació en voluntariats de diversa
índole.
Arribar a un nombre elevat de joves que consultin el taulell d'anuncis, mantenint el
nombre de visites d'anys anteriors o òptimament, incrementant-lo.

Indicadors de l’acció
Introduir al llarg de l'any un mínim de 109 ofertes laborals, 173 formacions i 93 voluntariats.
Indicadors òptims 130 ofertes laborals, 207 formacions i 111 voluntariats al llarg de l'any.
Mantenir o incrementar el nombre de visites a la web del taulell d'anuncis de l'any anterior.
Indicadors mínims 80000 visites, indicadors òptims 95000 visites.

Fonts de verificació
Pàgina web; Taulell d'anuncis.
Indicadors mensuals, visites web al taulell d'anuncis.

Valoració
En total s'han penjat al taulell d'anuncis del CRAJ 178 ofertes laborals, 190 formacions, 147
voluntariats i 20 altres anuncis, de manera que s'han superat els indicadors mínims en totes
les categories, superant també amb escreix els indicadors òptims de 130 ofertes laborals i
111 voluntariats.
Pel que fa al nombre de visites web del taulell d'anuncis, han sigut 103559, superant de llarg
els indicadors òptims de 95000 visites. Això demostra que és un taulell de referència de les
ofertes de feina associatives, de formacions d'interès associatiu i del voluntariat. Les visites no
baixen de 6000 cap mes.
Cada vegada més associacions coneixen el taulell i proposen els seus anuncis a través del
formulari de la web o per correu per ser publicats. Valoren el servei molt positivament i el
tenen en compte.

Opcions de mobilitat
A través de mostrar les diferents opcions de mobilitat que ofereix el programa Erasmus +
dirigit a joves associades, es pretén informar de les moltes possibilitats que existeixen per a
embarcar-se en l'aprenentatge de com gestionar-ne un per ells mateixos amb la seva entitat.

Objectius






Apropar la dimensió internacional a les entitats juvenils.
Facilitar la informació relativa als projectes europeus, com formacions arreu
d'Europa per a aprendre sobre com gestionar projectes, com desenvolupar
dinàmiques participatives, entre d'altres múltiples temàtiques possibles, o
intercanvis juvenils que busquen persones participants.
Fer coneixedores a les entitats juvenils de Barcelona de les opcions de mobilitat que
existeixen pels seus projectes i associacions a través del Punt Info, dels materials
informatius del CRAJ i la difusió dels mateixos.

Indicadors de l’acció
S'han introduït al llarg de l'any un mínim de 75 opcions de mobilitat i 69 bancs de partenariat.
Es vetllarà per consolidar els indicadors de l'any 2017. Això és 62 opcions de mobilitat i 47
bancs de partenariat.
Visites web.

Fonts de verificació
Pàgina web; apartat d'opcions de mobilitat.
Punt Info; apartat d'opcions de mobilitat.
Indicadors mensuals; nombre d'assessories d'activitats internacionals que sorgeixen a partir
de la informació sobre opcions de mobilitat .

Valoració
S'han introduït al llarg de l'any 83 opcions de mobilitat i 17 bancs de partenariat.
Aquest any s'ha donat més importància en introduir opcions de mobilitat, del tipus formacions
i seminaris arreu d'Europa, ja que des del CRAJ considerem que són més atractius pels i les
joves, com a pas inicial per conèixer els recursos i així més endavant, motivar-se a dissenyar
un intercanvi juvenil.
Des del CRAJ fem difusió d'aquest apartat web a través del Punt Info, destacant setmanalment
les tres opcions de mobilitat que creiem més rellevants. Tot i aixi, no és una de les
informacions que més interessi a les entitats, provocant així poc impacte comunicatiu.

Recursos sostenibles
Oferir informació i recursos en matèria de sostenibilitat a les entitats juvenils a través de
reculls d'informacions i activitats, així com també en format de pràctiques sostenibles i
mitjançant la difusió d'informacions, formacions i activitats de serveis especialitzats en
qüestions de sostenibilitat i medi ambient.

Organitzar unes jornades de sostenibilitat a l'Espai Jove la Fontana destinades a entitats
juvenils i joves de Barcelona. En aquestes jornades es donarà a conèixer el trípode de la
sostenibilitat (persones, economia i ecologia), a través de diversos tallers, activitats i materials.

Objectius









Promoure que les entitats juvenils siguin més conscients i més sostenibles pel que fa
a la petjada ecològica de les seves activitats.
Elaborar i actualitzar materials en matèria de sostenibilitat que siguin útils per a les
associacions.
Facilitar a les entitats l'accés a recursos i activitats per tal que puguin treballar i
qüestionar-se temes de sostenibilitat, així com per potenciar les seves pràctiques
sostenibles quotidianes i adquirir-ne de noves.
Detectar possibles interessos de les entitats en matèria de sostenibilitat i potenciar
pràctiques sostenibles entre el jovent de la ciutat.
Consolidar la presa de contactes feta amb altres serveis que també treballen temes
de sostenibilitat, com la Fàbrica del Sol, i iniciar-ne d'altres si es considera oportú,
valorant possibles formes de coordinació.
Crear un espai de xarxa i/o relació per un consum sostenible.

Indicadors de l’acció
Introduir un mínim de 14 propostes d'activitats sostenibles al mes. Indicadors anuals mínims
154, indicadors òptims 190.
Introduir el mateix nombre de recursos sostenibles que l'any anterior. Indicadors mínims 34,
indicadors òptims 40.
Introduir/actualitzar un mínim de 10 pràctiques sostenibles a l'any, i elaborar a l'any un mínim
de 10 propostes de sortida a la natura.
Nombre de consultes a les entitats usuàries de Can Girona.
Nombre de reunions dutes a terme en coordinació amb el GT de sostenibilitat i d'altres amb
projectes medioambientals.
Nombre de participants en les jornades de sostenibilitat.
Nombre de tallers i activitats organitzades conjuntament amb entitats juvenils, entitats del
territori i pròpies.
Entitats participants en l'organització del dinar popular en el marc de les jornades.
Nombre de participants en el dinar.

Fonts de verificació
Pàgina web; pràctiques sostenibles descarregades.
Pàgina web; recursos sostenibles introduits i visites web.
Material actualitzat/elaborat (Pràctiques sostenibles i Sortides a la natura).
Cartell de les Jornades Sostenibles.
Llistat de participants de les jornades i dinar.
Llistat d'activitats de les jornades.
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Valoració
Enguany s'han introduit a l'agenda d'esdeveniments del CRAJ 220 activitats sostenibles que es
realitzaven a la ciutat de Barcelona. S'ha superat amb escreix l'indicador òptim de 190
activitats. L'agenda ha tingut 6550 visites aquest 2018, així que ha estat un bon altaveu
d'activitats.
Pel que fa al taulell de recursos sostenibles, s'ha prioritzat molt aquest any i en ell s'ha fet
difusió de propostes d'activitats, de voluntariats ambientals, de tallers de sostenibilitat i bones
pràctiques ambientals i de consum responsable. En aquest sentit s'han penjat recursos de
consum conscient i relacionats amb l'economia social i solidària, alternatives de consum i de
reaprofitament de recursos. En total s'han introduit 139 recursos sostenibles, superant de
llarg els 40 de l'any anterior.
Respecte a les pràctiques sostenibles, el procés d'actualització del disseny d'aquestes s'ha
allargat més de l'esperat, i només s'ha pogut actualitzar una pràctica a finals d'any. Amb tots
els canvis successius a l'equip durant l'any i el volum de feina a gestionar, no s'ha prioritzat
l'elaboració de sortides a la natura. S'ha fet difusió de la sortida al Turó de Galzeran des del
terreny d'acampada de Can Girona, i pel que fa a l'acció d'elaborar més sortides s'ha valorat
que és més productiu aprofitar recursos ja existents d'entitats professionals d'excursionisme,
i compartir-los a la web i amb les usuàries interessades. En aquest sentit es va fer una reunió
conjunta del CRAJ amb el Centre Excursionista de Catalunya, per conéixer el seu projecte i
presentar el nostre servei.
Enguany s'ha participat amb regularitat del GT Sostenibilitat del CJB, participació motivada
per l'elaboració d'una guia sobre sostenibilitat i responsabilitat amb el medi per a
l'associacionisme educatiu. Finalment el CJB ha generat una bona guia que s'ha incorporat a la
documentació online que es facilita a les entitats usuàries de Can Girona. L'objectiu és tenir
tota aquesta documentació de sostenibilitat en format físic, al mateix terreny de Can Girona
per a consulta i aplicació de les entitats juvenils.
En relació a la comissió ambiental de l'Espai Jove la Fontana, s'han dut a terme 6 reunions al
llarg de l'any i s'ha participat d'una xerrada informativa sobre la guia per equipaments de "Fem
pinya contra el canvi climàtic".
S'han organitzat les 1eres Jornades per la sostenibilitat a l'equipament, on es van realitzar
tallers molt diversos d'aquest eix de treball (taller de compreses de tela, de boc'n'rolls, de
reparació de petits electrodomèstics, de vermicompostatge i de reparació de bicicletes), va
tenir lloc un dinar de reaprofitament amb aliments reciclats per la Xarxa l'Arrel de Gràcia, i
una xerrada sobre la remunicipalització de l'aigua a Barcelona i de la plataforma de Qualitat
de l'Aire. La participació a les jornades va ser de 50 persones al llarg del dia, un nombre que
segur millorarà en les següents edicions. Al dinar van assistir-hi unes 30 persones.
A finals d'any s'ha rebut una presentació de la Marató d'estalvi energètic en equipaments
municipals i s'ha decidit participar-hi a l'edició del 2019.
Cal destacar aquest any la gran quantitat de contactes que s'ha fet i col·laboracions entre
diferents agents que treballen la sostenibilitat i el consum responsable.

Amb la Fàbrica del Sol, el Servei de Documentació d'Educació Ambiental, el CJB i Barcelona
+ Sostenible, es va organitzar la càpsula "entitats juvenils posem-nos verdes", on es va poder
compartir els diferents recursos de sostenibilitat dels diferents serveis. També s'ha establert
contacte amb Femarec pel que fa a la cessió gratuïta de plats i vaixella, amb l'associació Encara
en Acció per la donació de vaixella compostable i gots reutilitzables, i amb les Aules
Ambientals de Sagrada Família i de Sant Andreu. En el mes de novembre es va organitzar
conjuntament amb l'Espai de Consum Responsable una formació de consum conscient en
l'associacionisme, i de com aplicar-lo en l'organització de festes i esdeveniments sostenibles.
Un total de 12 persones van assistir al cicle de sostenibilitat, titulat "Som Part del Canvi". Va
col·laborar-hi la cooperativa Opcions, el Cercle Cooperatiu, l'Aula Ambiental de la Sagrada
Família i Alterevents.
S'ha tingut coneixement de 4 consultes de les entitats usuàries de Can Girona: dues referents
a l'arribada al terreny amb transport públic, una de l'activitat sostenible de fer caixes niu, i per
últim d'una excursió a la natura.
Respecte a la publicació de material nou de sostenibilitat, s'ha elaborat una infografia de la
Guia "Som part del canvi" sobre la importància del consum conscient. S'està treballant també
en l'elaboració d'una segona infografia i d'una fitxa temàtica de consum responsable en festes
i esdeveniments.

Taulell d'ajuts, premis i subvencions
Per tal de facilitar la cerca del finançament a les entitats juvenils una eina molt útil és aquest
taulell que permet saber quan surten les convocatòries de finançament públic (premis,
subvencions i ajuts) i tota la informació relacionada amb aquestes (bases, terminis, requisits,
etc), a més de la informació sobre opcions de finançament de caire privat per part
d'institucions privades, en el format d'ajuts i premis.

Objectius




Oferir un recull actualitzat que centralitzi les convocatòries d'ajuts, premis i
subvencions que puguin ser d'interès per a les entitats i col·lectius juvenils de
Barcelona.
Donar a conèixer a través dels canals comunicatius del CRAJ (taulell, Punt Info,
correu electrònic) les diferents opcions de finançament que estan al seu abast.

Indicadors de l’acció
S'han introduït al llarg de l'any un mínim de 118 premis, 55 ajuts i 120 subvencions i es vetallarà
per consolidar els indicadors de l'any 2017 això és 99 premis, 46 ajuts i 100 subvencions.
Visites web: Indicador mínims: 3374 Indicadors òptim: 4217

Fonts de verificació

Pàgina web: Taulell de d'ajuts, premis i subvencions i visistes web
Punt Info: Apartat finançament

Valoració
S'han introduit al llarg de l'any 94 premis, 39 ajuts i 81 subvencions. Com s'avançava a la
valoració semestral, no s'han assolit indicadors de l'any passat.
El CRAJ ha seguit sistematitzant de la mateixa manera la recopilació de la informació i per tant
podem reafirmar la idea que aquest any s'han publicat menys ajuts, premis i subvencions que
l'any passat.
Hem superat l'òptim anual previst pel que fa a visies web, doncs la pàgina ha comptabilitzat
9.250 visites. El taulell d'ajuts, premis i subvencions és un dels cinc apartats web que tenen
major impacte. D'altra banda, la presència d'aquesta informació al Punt info també influeix en
el tràfic de visites, juntament amb les publicacions puntuals de subvencions, premis o ajuts
que anem publicant a les xarxes socials.

Sessions informatives
Informar de forma presencial i grupal a les entitats i col·lectius de joves de les novetats en matèria
de gestió associativa (per exemple aspectes legals o protecció de dades) i de les convocatòries
de subvencions que més els poden interessar (Ajuntament de Barcelona, Arranjament de Locals)
oferint espais de diàleg i de resolució de dubtes per a fer la informació més accessible.

Objectius


Informar a les entitats i col·lectius de joves de forma presencial en temes d'actualitat i
especial interès.

Indicadors de l’acció
Indicadors anuals:
Nombre de sessions:
Indicador mínim: 5 sessions
Indicador màxim: 6 sessions
Nombre d'hores:
Indicador mínim: 10 hores
Indicador màxim: 12 hores
Nombre d'entitats assistents:
Indicadors mínims: 88 entitats
Indicadors òptims: 100 entitats
Nombre de persones assistents:
Indicador mínim: 100 persones
Indicador màxim: 120 persones

Informes de les sessions on es reculli el grau de satisfacció de les participants.

Fonts de verificació
Indicadors mensuals
Informes de valoració de la sessió
Llistes d'assitència

Valoració
S'han dut a terme dues sessions informatives, una per semestre. La primera sobre les
subvencions municipals de l'Ajuntament de Barcelona a la que van assistir 38 entitats i 42
persones.
La segona sessió és sobre la subvenció d'arranjament i adequació de locals d'entitats juvenils, a
la que assisteixen 13 persones d'11 entitats.
Hi havia una altra sessió informativa sobre la perspectiva de gènere a l'entitat, però ha canviat de
format i ha passat a ser una Càpsula Formativa de tres hores, ja que se li volia donar més
transcendència.
Algunes de les sessions informatives poden preveure's -com la convocatòria per les subvencions
de l'Ajuntament- però l'ideal és que informin de les novetats que sorgeixin i per tant, adaptar-se
per oferir la informació més novedosa.
Per a les dues sessions informatives s'ha fet un cartell i s'ha realitzat el mateix tipus de difusió
que fem com a CRAJ: notícia al web, difusió per xarxes socials, correus específics a serveis i
agendes informatives de joventut i del món associatiu així com notícia destacada al Punt Info.

Eines de difusió
Altaveu de les entitats:
agenda activitats, XXSS, tramesa en paper
El CRAJ vol ser un servei de referència per a la promoció de les entitats juvenils de la ciutat.
Per això, vol treballar per oferir suport i difusió de les associacions i de les activitats i projectes
que organitzen. Per fer-ho possible, ens plantegem renovar l'estratègia de difusió del servei a
partir de tres canvis principals:
Agenda d'activitats: L'Agenda d'activitats és un recurs informatiu que permet donar a conèixer
les activitats que realitzen les entitats juvenils de Barcelona, o aquelles activitats que poden
ser rellevants per al teixit associatiu. Ens proposem visualitzar l'agenda en format calendari.
XXSS: Les xarxes socials són una eina de comunicació amb les entitats usuàries i una eina que
permet donar a conèixer les activitats que desenvolupem nosaltres i les entitats

imminentment. En aquest sentit ens proposem augmentar el nombre d’activitats de les
entitats difoses a través
de les xarxes socials del CRAJ. Volem elaborar una Base de dades nivell intern (similar al cens)
amb les entitats que fan ús del nostre servei i els seus canals comunicatius.
Tramesa en paper: La tramesa en paper del CRAJ és una línia que està en replantejament,
doncs fins ara s'enviava per tramesa en paper tota la informació relativa als cicles i les
publicacions dels butlletins 901 a totes les Entitats juvenils del Cens, així com a equipaments
juvenils, casals de joves, etc. de la ciutat. Volem valorar quins documents imprimim en A3 i
quins en A4 (sobretot, els cartells) per millorar la sostenibilitat i l'impacte.

Objectius
Agenda d'activitats




Presentar el contingut de l'agenda d'esdeveniments de manera més visual i atractiva
per augmentar-ne l'impacte i les visites web.
Convertir l'apartat web en un espai de referència per a les entitats i les persones no
associades que hi vulguin participar.
Millorar l'impacte de les activitats que organitzen les pròpies entitats.

XXSS



Organitzar i sistematitzar el seguiment que fem de les entitats a les nostres XXSS.
Augmentar la comunicació i la relació a les xarxes amb les entitats.
Ser equitatives en la difusió que fem de les entitats i promocionar les noves
associacions emergents.

Tramesa en paper


Augmentar la sostenibilitat econòmica i mediambiental.

Indicadors de l’acció
Agenda d'esdeveniments:
Activitats penjades: mínim 650, òptim: 750.
Visites web: mínim 4000, òptim 5000.
XXSS:
Indicadors mínims 675, òptims 800 (això és unes 15 publicacions setmanals a les xarxes sobre
activitats que programen les pròpies entitats).
Tramesa en paper:
Material CRAJ: mínim 10, òptim 15.
Material entitats: mínim 10, òptim 15.

Fonts de verificació
Agenda d'esdeveniments:

Indicadors mensuals, activitats penjades i visites a la pàgina web.
XXSS: Informes mensuals de comunicació amb els indicadors de l'impacte a les xarxes. Full
de càlcul intern de monitoratge.
Tramesa en paper:
Indicadors mensuals; número de trameses, número material CRAJ, número material entitats.

Valoració
Agenda
S'ha elaborat un nou format per a l'agenda: més visual, més còmode i més clar. Valorem aquest
canvi com una millora qualitativa del servei de l'agenda, que també ha repercutit als indicadors
numèrics. En primer lloc, les activitats penjades han estat 680, superant així l'indicador mínim.
D'altra banda, les visites han augmentat considerablement amb el canvi de format: al gener va
haver-hi 259 i al novembre, el pic més alt, 1178. Si mirem la totalitat anual, observem que ha
superat amb escreix l'indicador òptim, arribant a les 6550 visites.
Xarxes Socials
S'ha monitoritzat el seguiment de publicacions a les xarxes sobre activitats de les entitats per
tenir dades numèriques d'aquesta difusió. En aquest sentit, s'ha fet difusió de les activitats de
les entitats a través de les xarxes socials quan aquestes ho han demanat específicament, quan
s'han detectat publicacions de les entitats a la mateixa xarxa social o quan la tècnica
informadora encarregada de l'agenda ha proposat fer difusió d'alguna activitat destacada. En
total s'ha arribat a les 291 publicacions anuals sobre activitats d'altres entitats, tot i que aquest
número no arriba a l'indicador mínim que ens havíem proposat.
Tramesa en paper
Només s'han realitzat 2 trameses en paper ja que no hi ha hagut demanda específica per part
de les entitats i des del CRAJ la difusió de les formacions s'ha fet exclusivament de manera
virtual. Observem com aquest servei cada cop té menys demanda per part de les entitats i
per això valorarem i replantejarem els indicadors d'aquest aspecte de cara al 2019. A nivell
de sostenibilitat doncs, també hem millorat donat el baix nombre de trameses.

Entitat del mes
L'entitat del més és un recurs que s'ofereix de manera mensual perquè les entitats es donin a
conèixer. Les entitats són seleccionades a demanda i a criteri del servei en coordinació amb
el CJB per poder promocionar diferents tipologies d'entitat o a petició de les mateixes entitats
i col·lectius.
A nivell pràctic el recurs es materialitza en un mural virtual en el que apareixen vídeos,
fotografies i dades de contacte de l'entitat.
Per millorar-ne l'impacte, volem establir una sèrie de criteris a l'hora d'escollir l'entitat del mes
i organitzar millor la temporalitat per gravar-ho i editar-ho. Enguany, en la mesura del

possible, es buscaran entitats que treballin temes de salut, interculturalitat i/o sosteniblitat en
la línia dels eixos conjunts amb el CJB, EJLF i PIJ Gràcia.

Objectius








Donar a conèixer una entitat juvenil cada mes (a excepció del gener i l'agost), a
través de l'edició d'un mural virtual amb imatges i vídeos de l'entitat.
Donar a conèixer de forma integral els diferents serveis del CRAJ de forma
presencial a 10 entitats per tal que, després de l'entitat del mes, esdevinguin, si
encara no ho són, entitats usuàries del servei.
Oferir un reconeixement a les entitats en forma d'altaveu de les seves iniciatives i
projectes.
Augmentar la diversitat de les associacions que són Entitat del mes.
Potenciar els tres eixos que treballarem conjuntament amb els 4 serveis (la
interculturalitat, la salut i la sostenibilitat).
Millorar la planificació de la gravació i l'edició del recurs.

Indicadors de l’acció
Al llarg de l'any, un mínim de 10 entitats hauran estat Entitat del mes.
Fins a 6 d'aquestes entitats, respondran als eixos que ens plantegem treballar de manera
conjunta amb el CJB. Indicadors mínim: 700. Indicadors òptims: 900.

Fonts de verificació
Llistat d'entitats del mes on hi consti mes, nom entitat i àmbit principal d'actuació
Indicadors web.

Valoració
Al llarg de l'any hem destacat un total de 8 associacions a través de l'Entitat del Mes.
D'aquestes, 6 entitats tracten temàtiques relacionades amb els eixos de treball del CJB, tal i
com ens havíem proposat. En aquest sentit, la temàtica amb més Entitats del Mes ha estat la
d'interculturalitat. Les entitats protagonistes han estat les següents:









AECS
Amics de Mumbai
Where is the life
Acció Jove per la Inclusió
Fundació Catalunya Voluntària
Sàhara Dempeus
Joves Camp d'en Grassot
Fronteres invisibles

Pel que fa a les visites anuals d'aquest apartat de la pàgina web, han estat 693, que arriba
gairebé a l'indicador mínim plantejat. Tot i així, valorem que cal replantejar aquesta secció ja
que el nombre de visualitzacions dels vídeos corresponents a cada entitat són molt baixos.

Punt Info
El Punt Info és una tramesa electrònica setmanal adreçada a entitats juvenils i serveis on es
recull informació d'activitats, formacions, ofertes laborals i de voluntariat, recursos associatius
i ofertes de finançament. A vegades també s'envien butlletins específics si hi ha una notícia
que cal destacar: convocatòries de subvencions, una nova formació, etc.
L'objectiu del Punt Info és facilitar setmanalment l'accés a la informació més rellevant que
apareix a la nostra pàgina web. Per millorar-ne la utilitat i el seu impacte, volem redissenyar
el disseny i el contingut del Punt Info per presentar la informació de manera més clara i
atractiva.

Objectius






Facilitar informació actualitzada i d'utilitat a les associacions juvenils i a les persones
que en formen part.
Promocionar activitats i projectes de les entitats juvenils.
Visibilitzar diferents serveis del CRAJ.
Augmentar l'impacte d'obertures del Punt Info, de clics i de subscripcions.
Presentar la informació de manera més clara i visual.

Indicadors de l’acció
Una mitjana mínima del 20% i òptim 30% d'obertures del Punt Info.

Fonts de verificació
Indicadors mensuals del Punt Info.
Indicadors de visites de la pàgina web.

Valoració
Subscriptores i obertures
A causa de la nova Llei de Protecció de Dades, a finals de maig del 2018 el nombre de
persones subscrites a les dues llistes del Punt Info va disminuir considerablement, tornant a
augmentar paulatinament altra vegada durant els mesos següents, tot i que sense arribar al
nombre de subscrites que teníem abans. En nombres, l'evolució del nombre d'inscrites ha
estat: 1955 abans de la nova llei, 329 després de la nova llei i 504 al desembre.

Pel que fa a les obertures del butlletí, aquestes van augmentar notablement degut a la
disminució de subscriptores, arribant a doblar l'indicador òptim anual que ens havíem
plantejat del 30% (hem arribat, doncs, al 60% d'obertures de mitjana).
Difusió
S'ha fet difusió regularment per xarxes socials de l'existència del butlletí, aproximadament 1
o 2 vegades per mes. A més, a l'inici de la pàgina web hi ha un botó visible que també convida
a subscriure-s'hi. Per últim, les persones interessades també s'hi poden inscriure a través dels
formularis d'inscripció a formacions si així ho desitgen.
Disseny
S'ha actualizat alguna informació que ja no era vigent de la llima de capçalera del butlletí.
També s'ha començat a pensar en els apartats i aspectes que caldria renovar, però la
renovació final del disseny quedarà pel proper any.

Eines de millora
Actualització de continguts de les publicacions
(butlletins, fitxes temàtiques , guies i PDAs)
Es disposa d'un gran volum de publicacions en forma de documents informatius (Butlletins
901, Fitxes Temàtiques, Plantilles de documentació associativa, Guies) que ofereixen
informació d'interès per a les associacions i en els que tracten temàtiques transversals i
rellevants en diferents aspectes relacionats amb les associacions com ara la comunicació, la
gestió associativa, la comptabilitat, etc. que són d'interès per a les entitats. Tant en aquells
casos on la informació varia en el temps com en aquells casos on el contingut és poc variable
en el temps cal garantir que la informació que hi consta es veraç, així com els enllaços i les
dades actualitzades.

Objectius





Posar a l'abast de les associacions i col·lectius juvenils informació d'interès, completa,
útil i actualitzada en matèria associativa.
Mantenir actualitzada la informació existent a la pàgina web, tan els apartats de
consulta com els materials informatius elaborats des del servei.
Oferir l'informació de forma atractiva, millorant quan siguin convenient els dissenys
per tal de fer-la més clara i accessible.
Oferir a través, principalment, de la web un ventall d'eines actualitzades, accessibles
i d'utilitat que permetin a les entitats juvenils de Barcelona conèixer i compartir
informació per tal de facilitar el seu funcionament.

Indicadors de l’acció
Llistat dels diferents materials informatius i data d'actualització, o material actual on consta la
informació.
Número de descàrregues de PDA, FT, Butlletí 901 i Guies:
Indicadors PDA: mínim 1900, òptim 2300.
Indicadors FT: mínim 1500, òptim 1800.
Indicadors 901: mínim 860, òptim 1000.
Indicadors guies: mínim 200, òptim 350.

Fonts de verificació
Indicadors mensuals:
Llistat de materials actualitzats, tipus de material informatiu i àmbits.
Descàrregues materials.

4

Valoració
Durant l'any s'han actualitzat 33 Fitxes temàtiques ja publicades i s'ha actualitzat una plantilla
de documentació associativa. La prioritat d'actualització de les PDA és menor ja que pel tipus
d'informació que contenen no és necessària una actualització constant.
El nombre de visites ha seguit augmentant la descàrrega de les publicacions, superant el
nombre de descàrregues òptimes per a les PDA, les FT i els butlletins 901 amb 7590, 2659 i
1036 respectivament.
Les PDA són clarament els materials més descarregats, seguides de les Fitxes temàtiques i els
butlletins.

Creació de noves publicacions
(butlletins, fitxes temàtiques , guies i PDAs)
Per a seguir sent servei referent en qüestions relacionades amb l'associacionisme juvenil cal
donar resposta a través de noves publicacions aquelles temàtiques que per interès o actualitat
siguin rellevants per a les entitats, per exemple qüestions relacionades amb la interculturalitat
o la salut en entitats i projectes, o canvis en la normativa de l'ús de l'espai públic.
Com a servei que s'adapta a la realitat associativa que diàriament observa i amb la qual es
relaciona, es seguirà treballant per ampliar la documentació útil per a les entitats en la
consecució dels seus objectius.

Objectius






Oferir informació completa, veraç, útil i actualitzada en matèria associativa.
Posar a l'abast de les associacions i col·lectius juvenils informació d'interès pel seu
bon funcionament.
Generar eines i materials d'informació nous en funció de les necessitats i demandes
de les entitats i col·lectius juvenils i de les possibles novetats en matèria de gestió
associativa i associacionisme juvenil.
Elaborar i facilitar documentació detallada, així com recursos, que puguin donar
resposta a consultes sobre temàtiques associatives de caràcter transversal.

Indicadors de l’acció
Al llarg de l'any s'han detectat noves inquietuds i necessitats en matèria de gestió associativa
que s'han vehiculat a través de les fitxes temàtiques.
S'han creat 10 documents informatius nous al llarg de l'any.
Llistat dels diferents materials informatius i data d'actualització, o material actual on consta la
informació.
Número de descàrregues de PDA, FT, Butlletí 901 i Guies:
Indicadors PDA: mínim 1900, òptim 2300.

Indicadors FT: mínim 1500, òptim 1800.
Indicadors 901: mínim 860, òptim 1000.
Indicadors guies: mínim 200, òptim 350.

Fonts de verificació
Indicadors CRAJ:
Llistat de material elaborat, tipus de material informatiu i àmbit.
Butlletins publicats
Descarregues PDF

Valoració
Al llarg de l'any s'han detectat algunes inquietuds i necessitats en matèria de gestió associativa
que s'han vehiculat a través de les fitxes temàtiques.
Tanmateix, s'ha prioritzat l'actualització de les FT per garantir que el material que ja oferim
està actualitzat abans de generar-ne de nou. Al llarg de l'any s'han elaborat 6 fitxes noves: La
comunicació interna a les entitats, Construïm la imatge corporativa de l'entitat, L'accessibilitat
als espais web, Instagram per a entitats, La cooperació internacional, Com sol·licitar certificats
d'organismes competents. També s'ha elaborat el Butlletí 901 de convocatòria de
subvencions. Pel que fa PDA, no se n'ha creat cap de nova però s'ha actualitzat de manera
substancial la PDA de Memòria econòmica que ara s'anomena Document de suport a la
justificació de subvencions."
Es manté vigent la reflexió al voltant dels Butlletins 901: tot i que són un material emblemàtic
del CRAJ, cal analitzar quins continguts es fan amb aquest format en un moment en que la
informació canvia molt ràpidament i en que es valora la immediatesa, cosa complicada de fer
en paper.
S'ha fet difusió específica per xarxes dels documents que se’n ha elaborat de nous.

Revisió del disseny de les publicacions
(butlletins, fitxes temàtiques , guies i PDAs)
Els diferents documents informatius del CRAJ ofereixen informació d'interès per a les
associacions a través de temàtiques transversals i rellevants en diferents aspectes. I ho fan a
través de formats diversos. És important repassar la presentació i el disseny dels documents
ja creats i, si s'escau, repensar el disseny d'alguns dels seus formats, com és el cas de les Fitxes
Temàtiques (que ja s'estan actualitzant) i de les Pràctiques Sostenibles.

Objectius


Presentar els materials informatius de manera atractiva, tot seguint una mateixa línia
de disseny.



Augmentar l'impacte de les publicacions.

Indicadors de l’acció
Nombre de publicacions (butlletins, fitxes temàtiques, guies, i PDAs) revisades en el seu
disseny i difoses a través de les xarxes socials.
Número de descàrregues de PDA, FT, Butlletí 901 i Guies:
Indicadors PDA: mínim 1900, òptim 2300.
Indicadors FT: mínim 1500, òptim 1800.
Indicadors 901: mínim 860, òptim 1000.
Indicadors guies: mínim 200, òptim 350.

Fonts de verificació
Indicadors CRAJ:
 Fitxes temàtiques
 FT Actualitzades
 Descarregues FT

Valoració
Al llarg de l'any s'ha seguit actualitzant el disseny de les Fitxes temàtiques que encara tenien
l'antic disseny per el nou a mesura que s'anava actualitzant també el seu contingut. Aquesta
actualització s'ha concentrat principalment al primer semestre, en part perquè al segon
semestre la tècnica de coordinació i la de comunicació van canviar i es van prioritzar altres
tasques. Tot i així la valoració és positiva però, tal i com vam valorar a la memòria semestral,
l'actualització de continguts requereix dedicació de temps per tal d'assegurar i garantir que la
informació que hi apareix és actualitzada i rigorosa, per la qual cosa en els moments on
s'incrementa la resta d'activitat del CRAJ (reseves de sales, materials i assessories) s'hi pot
dedicar menys temps i el procés és més lent.
Pel que fa a la resta de materials, també s'ha renovat el disseny de les Pràctiques sostenibles
i les Càpsules a mida. Aquest però, encara no ha vist la llum donat que primer cal actualitzarne el contingut, però el disseny de maquetació ja està preparat. A més, també s'ha creat una
línea gràfica per les categories noves (feminismes, lgbti+, interculturalitat i salut).
Quant a l'estratègia comunicativa, aquesta s'ha complert. Totes les publicacions actualitzades
en contingut i maquetades s'han actualitzat també a la pàgina web i s'han donat a conèixer a
través de les xarxes socials i el Punt Info.
Numèricament, s'ha superat amb escreix tots els indicadors mínims de descàrregues de
publicacions. Les més descarregades amb diferència han estat les Plantilles de documentació
associativa, que han triplicat i gairebé quadruplicat l'indicador òptim establert, arribant a les
8593 descàrregues anuals. En segon lloc, les Fitxes temàtiques, que han tingut 2941
descàrregues superant així també amb escreix l'indicador òptim de 1800. Per últim, els
Butlletins 901 també han superat l'indicador òptim, arribant a les 1135.

Infografia
Les infografies són un dels recursos que més impacte comunicatiu tenen a les xarxes socials.
Volem seguir apostant per aquest tipus de material visual que permet fer més atractiva
informació d'interès per les associacions juvenils i fer-ho més accessible a través de la nostra
pàgina web.

Objectius





Oferir, a través d'imatges, infografies i resum informació d'interès per les
associacions juvenils i la gestió dels seus projectes i activitats, així com idees claus i
recursos per treballar diferents aspectes de forma transversal.
Oferir a través d'aquest mitjà informació dels serveis i recursos que oferim des del
CRAJ i/o d'interès per les entitats juvenils.
Comptar amb informació i recursos extres per tal d'ampliar la informació a entitats
interessades en aquests temes.

Indicadors de l’acció
S'han elaborat un mínim de 8 infografies en matèria de gestió associativa que es poden
consultar a través de la web del CRAJ i de les seves XXSS.
S'ha creat la categoria "infografies" a la pàgina web i s'han penjat totes les realitzades
anteriorment abans que finalitzi el primer semestre del 2018 i totes les que es vagin creant.

Fonts de verificació
Llistat d'infografies realitzades.
Indicadors mensuals, visites web.

Valoració
Durant el 2018 s'han elaborat 6 infografies noves sobre les següents temàtiques: memòria del
CRAJ 2017, impacte del CRAJ Mòbil durant el 2017, presentació telemàtica de subvencions,
accessibilitat web, certificat digital i consum conscient. Valorem aquest nombre positiu, tot i
que no s'ha arribat al mínim desitjat. Això ho atribuim al canvi de tècnica de comunicació, que
durant el segon semestre ha prioritzat altres tasques i d'altra banda s'ha format en disseny
d'infografies. Tot i així, pel que fa a la difusió de les infografies durant el 2n semestre, se n'ha
continuat fent de les ja existents, tant de les elaborades al 2018 com les del 2017 que encara
eren vigents (violència de gènere, dia mundial de la salut mental, enfocament intercultural...).
D'altra banda, sí que s'ha creat la nova categoria d'infografies com a tipologia de publicació a
la pàgina web i al document de seguiment de publicacions intern, on també hem afegit les
propostes de noves infografies. Amb la incorporació de la categoria a la web, la visibilitat que
pot tenir aquest tipus de publicació és major, tot i que on continua tenint més èxit és a les
xarxes socials, on s'han compartit 91 vegades en total.

Càpsules audivosuals
Les càpsules audiovisuals permeten transmetre la informació en un format més dinàmic i
difondre continguts d'interès en matèria de gestió associativa a les entitats juvenils de forma
amena i àgil i, a la vegada, donant a conèixer l'equip tècnic i els serveis del CRAJ.
Enguany, crearem un vídeo de presentació del servei per donar a conèixer què és i què fa.

Objectius




Oferir informació d'interès i utilitat per les associacions juvenils a partir d'un format
més visual.
Donar a conèixer l'equip tècnic del CRAJ.
Augmentar la difusió del servei.

Indicadors de l’acció
Les càpsules audiovisuals han arribat a un mínim de 400 persones.
S'han donat a conèixer a través de tots els canals comunicatius en línia.
Existeixen un mínim de 5 vídeos nous d'interès per a les entitats i un vídeo corporatiu del
propi servei.

Fonts de verificació
Llistat de vídeos elaborat.
Indicadors visites vídeos.

Valoració
Durant el primer semestre es va elaborar el vídeo de difusió del CRAJ, on es dóna a conèixer
tots els serveis disponibles per a les entitats. S'ha fet difusió d'aquest vídeo a través de tots els
nostres canals comunicatius digitals (pàgina web, butlletí setmanal, xarxes socials) i les
visualitzacions obtingudes han estat 316. A més, l'hem fixat a l'apartat web on expliquem què
és el CRAJ tal i com recollia el Pla de Comunicació, per fer més dinàmic i visual aquest apartat.
Més enllà dels vídeos que publiquem per a cada entitat del mes, no s'han elaborat més càpsules
audiovisuals amb la incorporació de la nova tècnica de comunicació. Valorem que pot ser un
recurs útil però deixem aquesta acció per valorar pel proper any.

Protocol per a l'abordatge de les violències al CJB
Desenvolupar les accions del Protocol per a l'abordatge de les violències al CJB, que s'ha estat
treballant conjuntament entre l'equip tècnic, secretariat i entitats del CJB.

Objectius




Treballar per a la construcció d'espais i relacions lliures de violències al CRAJ (dins
el seu espai, activitats que organitza, entre treballadores).
Oferir recursos a les entitats per a la reflexió, prevenció, detecció i actuació de les
violències que puguin tenir lloc en el si de la seva activitat.

Indicadors de l’acció
Registre de les violències detectades.
Nombre d'actuacions registrades.
Nombre de consultes i acompanyaments fets a les entitats.
Realització dels recursos recollits en el protocol.
Nombre d'entitats (i quines del CJB) han iniciat el procés d'elaboració del protocol.

Fonts de verificació
Informe de la comissió de seguiment.
Llistat de material elaborat.
Pàgina web del CRAJ.
Llistat d'entitats assistents a formació, si s'escau, així com d'aquelles que han iniciat procés
d'elaboració d'un Protocol.

Valoració
El Protocol per l'abordatge de les violències al CJB ha comptat amb dues presentacions. Una
oberta a entitats i serveis el 10 de maig en la qual es van inscriure 34 persones. L'altra per les
treballadores del CJB el 23 de maig del 2018, doncs elles i les entitats del CJB són peces claus,
tan en l'elaboració del protocol, com en el seu desplegament i correcte funcionament, així
com adeqüació si s'escau.
Durant el segon semestre del 2018 s'han mantingut diverses reunions entre les direccions del
CJB amb l'objectiu d'aterrar el protocol a la pràctica diària de l'entitat Consell de la Joventut
de Barcelona. Un dels primers reptes que s'ha abordat ha estat la constitució de la comissió
de seguiment. Es va demanar al secretariat, al col·lectiu de treballadores i al col·lectiu de
direccions que escollissin consensuadament una persona representant de cadascun d'aquestes
3 col·lectius. Un cop escollides aquestes tres persones s'han dut a terme dues rondes de
votacions, ja que en la primera de les rondes una de les persones candidates va quedar
invalidada per un vot en contra.
Paral·lelament també s'ha estat treballant per desenvolupar i tancar quin serà el disseny dels
materials previstos al protocol amb l'objectiu de poder tenir-ho tot preparat i al abast de les
entitats de cara al 2019.

Autodiagnòstic
És la nova assessoria que s'ofereix des del CRAJ, reformulant el que era, sense massa èxit, el
"Test de Gestió associativa"! i d'una detecció en altres tipus d'assessories de la necssitat de les
entitats de dur terme el seu propi diagnòstic de forma guiada i acompanyada.

Objectius




Acompanyar a les entitats en la presa de consciència de la importància de l'anàlisi de
la realitat, del funcionament i missió de l'entitat que formen.
Facilitar eines pel repartiment de tasques de forma conscient i segons els desitjos,
disponibilitats, i habilitats de les persones membres per a que se'n responsabilitzin.
Dotar de recursos a les entitats perquè puguin desenvolupar el pla estratègic de
l'entitat o les línies concretes de propostes de canvi analitzades en l'anàlisi de la
realitat.

Indicadors de l’acció
Número d'assessories, indicadors mínims 10, indicadors òptim de 15.
Els indicadors permetran conèixer el número d'assessoraments totals, els presencials, els
telèfonics i els de correu electrònic, així com el nombre d'entitats i persones.

Fonts de verificació
Indicadors mensuals.
Base de dades.
Formulari d'avaluació.

Valoració

Aquest any només s'ha dut a terme una assessoria d'autodiagnòstic. Així, l'indicador no arriba
a l'esperat.
Al setembre es va fer difusió de l'assessoria com a eina per incrementar el nombre
d'assessories d'altre tipologia amb una imatge nova per al servei d'assessorament.
Malgrat que no es demanen assessories d'autodiagnòstic, la realitat de les associacions fa que
en assessories d'altres categories s'acabi realitzant assessoraments en clau d'autodiagnosi:
oferint eines per al repartiment de tasques adequat, donant suport i materials per a una
correcte elaboració del pla estratègic, fent èmfasi en la importància d'una bona anàlisi...

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

Objectius




Facilitar la creació de noves entitats d'associacionisme juvenil.
Orientar a joves i grups de joves en les seves activitats col·lectives.
Redirigir demandes als recursos adequats (Barcelona Activa, Federació de
Cooperatives i altres) aquells projectes que no escaiguin amb la fòrmula jurídica
d'associació.

Indicadors de l’acció
Número d'assessories, indicadors mínims 38, indicadors òptim de 42
Els indicadors permetran conèixer el número d'assessoraments totals, els presencials, els
telèfonics i els de correu electrònic, així com el nombre d'entitats i persones.

Fonts de verificació
Indicadors mensuals.
Base de dades.
Formulari d'avaluació.

Valoració
S'han dut a terme un total de 38 assessories de constitució i funcionament d'entitats durant
aquest 2018. Per tant, observem com s'ha assolit l'indicador mínim establert, havent-hi entre
2 i 7 assessories cada mes, excepte els mesos d'estiu (sent que l'agost el servei està tancat i

que al juliol disminueix notablement l'activitat de les entitats). Al març i al desembre hi han
hagut un nombre destacat d'assessoraments a joves en relació a aquest tipus.
Referent al tipus d'assessories, la majoria van ser de forma presencial, unes 29, i de la resta, 8
d'elles van ser mitjançant el correu electrònic i 1 d'elles telefònica, sent el mitjà menys utilitzat.
Des de l'equip d'informadores del CRAJ, que són les dues persones encarregades d'aquestes
assessories, s'ha recomanat sempre que a aquestes assessories assisteixin vàries persones
donat que la constitució d'una entitat ha de ser una tasca compartida entre vàries persones i
és important que totes elles siguin coneixedores del procediment i del què implica. Tot i així,
això no sempre s'ha aconseguit i s'han fet diverses assessories amb una sola persona.
D'aquesta manera hem arribat a un total de 64 persones. Així mateix, val la pena destacar que
les persones que arriben a aquestes assessories tenen graus de coneixement, concepcions i
idees molt diferents sobre el què és l'associacionisme. Per tant aquest tipus d'assessories
tenen un alt component d'orientació i acompanyament en la decisió de si la formula jurídica
adient per a cada projecte és l'associacionisme o no.
Consultant l'avaluació de les assessories per part de les persones que hi han participat durant
aquest any observem com en general és molt positiva en tots els aspectes, destacant
únicament com a possible aspecte a millorar el grau d'aprofundiment en les consultes que
realitzen les persones participants. Un aspecte que s'ha valorat i ha funcionat de forma positiva
és el fet d'enviar amb antelació a l'assessoria presencial els dubtes concrets via correu
electrònic, per d'aquesta manera, resoldre més ampliament en l'assessoria.

Finançament
Les entitats tenen moltes ganes de tirar endavant projectes, però per a poder-ho fer precisen
de recursos, tant econòmics com materials. Aquest espei permet assessorar a les entitats i
col·lectius juvenils de la ciutat sobre com analitzar la necessitat de recursos i com planificar la
cerca de finançament a través de finançament propi, privat o públic. A més es detallen els
tipus d’ajuts i subvencions existents que poden ser d'utilitat per al finançament d’un projecte
i/o activitat tant a nivell públic com privat.

Objectius



Oferir suport a les entitats a planificar l'estratègia de finançament tant públic com
propi i privat.
Resoldre dubtes específics en matèria de finançament: sol·licitud/justificació de
subvencions, col·laboracions amb altres entitats, etc.

Indicadors de l’acció
Número d'assessories, indicadors mínims 65, indicadors òptim de 78.
Els indicadors permetran conèixer el número d'assessoraments totals, els presencials, els
telèfonics i els de correu electrònic, així com el nombre d'entitats i persones.

Fonts de verificació
Indicadors mensuals.
Base de dades.
Formulari d'avaluació.

Valoració
S'han dut a terme un total de 93 assessoraments a 79 entitats i 109 persones. D'aquests, 39
han estat presencials, 30 telefònics i 24 via correu electrònic.
Amb aquestes dades, se supera l'indicador òptim de 78.
És el tipus d'assessorament on es tracta com presentar-se a subvencions de les diferents
institucions finançadores, revisió de factures per presentar justificacions de subvencions a
l'Ajuntament i la Generalitat, oferir contactes de tècnics de districte, ajuda en idees de
finançament propi i privat, assessoramentsen la reformulació de projectes...

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

Objectius




Oferir suport a les entitats a organitzar, dissenyar i gestionar un projecte.
Acompanyar a les entitats en el desenvolupament dels seus projectes.
Fer arribar a les entitats la importància de l'avaluació en el disseny, la redacció i la
gestió de projectes.

Indicadors de l’acció
Número d'assessories, indicadors mínims 17, indicadors òptim de 20.
Els indicadors permetran conèixer el número d'assessoraments totals, els presencials, els
telèfonics i els de correu electrònic, així com el nombre d'entitats i persones.

Fonts de verificació
Indicadors mensuals.
Base de dades.
Formulari d'avaluació.

Valoració

4

Aquest any s'han dut a terme un total de 27 assessories, 7 més dels indicadors òptims.
D'aquestes, 16 han estat presencials, 2 telefòniques i 9 via correu electrònic.
D'aquestes 27, però, les primeres 24 estan concentrades al primer semestre, potser perquè
al ser principis d'any la gent està planejant els projectes anuals, i durant l'altre part del curs
estan més centrats en implementar-los. Aquest any, hi ha hagut consultes de definició de
projectes des de zero així com de com fer projectes més enxarxats amb altres entitats fins a
demandes per a augmentar la base de persones sòcies i voluntàries. També hi ha hagut
consultes de projectes de cooperació internacional liderats per joves, de correcció de
projectes redactats per correu, de revisió del projecte de cara a presentar-lo a algunes
convocatòries de premis, un grup de joves Ñietas acompanyades per Eigo tenien dubtes de
com organitzar un concert... També s'ha ajudat a la redacció de bases d'una convocatòria per
a la recepció de projectes per un congrés anual que organitzen entre vàries entitats.
Finalment, s'ha donat suport en l'organització d'un gran esdeveniment a la ciutat de Barcelona
amb Erasmus i mostrant la cultura catalana. És difícil classificar les assessories de projectes ja
que dins de l'àmbit de les assessories de finançament hi ha una part molt important que és
l'elaboració del projecte que es presenta a subvenció.

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

Objectius





Ajudar a les entitats a planificar l'estratègia comunicativa de l'entitat i els projectes.
Millorar l'impacte de les seves activitats i projectes.
Acompanyar a les entitats en el desenvolupament de les seves estratègies
comunicatives.
Millorar el vincle d'aquestes entitats amb el nostre servei.

Indicadors de l’acció
Número d'assessories, indicadors mínims 10, indicadors òptim de 15.
Els indicadors permetran conèixer el número d'assessoraments totals, els presencials, els
telèfonics i els de correu electrònic, així com el nombre d'entitats i persones.

Fonts de verificació
Indicadors mensuals.
Base de dades.
Formulari d'avaluació.

Valoració

Durant el 2018 s'han realitzat 15 assesoraments en comunicació, arribant així a l'indicador
òptim. D'aquests, 11 han estat presencials i 4 per mail, havent assessorat en total a 13 entitats
i 22 persones.
La valoració per part de les entitats assessorades a través del formulari d'avaluació ha estat
molt positiva, amb una mitjana de 5 sobre 5 a totes les qüestions valorades.
L'aspecte que ha tingut més demanda ha estat el Pla de Comunicació, seguit de les xarxes
socials i la comunicació externa, incloent la difusió d'activitats. La comunicació corporativa
també ha tingut demanda, però menys que les anteriors. Per últim, s'han atès demandes més
específiques com l'ús de l'eina Mailchimp o eines de monitoratge d'ús lliure.
Valorem molt positivament la detecció que la resta d'assessores poden fer sobre aquesta
temàtica, ja que així deriven entitats a aquest tipus d'assessorament que no és el més utilitzat.

Legal, fiscal, comptable bàsica (equip tècnic CRAJ)
Informa i assessora a entitats i col·lectius juvenils de la ciutat sobre les qüestions que generen
més dubtes pel desconeixement que es té en els aspectes legals, fiscals i comptables.

Objectius



Donar resposta als dubtes més bàsics i freqüents en aspectes legals, fiscals i
comptables a les entitats juvenils.
Empoderar als joves associats per a que perdin la por a gestionar documentació
d'aquest àmbit.

Indicadors de l’acció
Número d'assessories, indicadors mínims 32, indicadors òptim de 38.
Els indicadors permetran conèixer el número d'assessoraments totals, els presencials, els
telèfonics i els de correu electrònic, així com el nombre d'entitats i persones.

Fonts de verificació
Indicadors mensuals.
Base de dades.
Formulari d'avaluació.

Valoració
S'ha superat l'indicador òptim marcat a complir anualment, que era de 38. Enguany s'han fet
un total de 77 assessoraments en temes LFC bàsic. D'aquests assessoraments, 39 han estat
presencials, 25 per telèfon i 14 via correu electrònic. Aquestes consultes han arribat a 69
entitats i a 100 persones.

Les consultes més habituals en aquesta assessoria són, en primer lloc, la documentació sobre
la constitucióde l'entitat que s'ha d'entregar a Hisenda per tenir certificat digital i com omplir
el model 036. També l'explicació de l'IVA i l'impost de societats.
A més, dubtes sobre les donacions, els premis, el lloguer d'un local, multes per temes fiscals.
També, de forma habitual, resolució de dubtes sobre com contractar persones.
Es valora positivament el fet de que des del CRAJ es pugui donar resposta a les qüestions LFC
de les entitats.

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

Objectius


Resoldre dubtes legals, fiscals i comptables especialitzats a les entitats juvenils.

Indicadors de l’acció
Número d'assessories, indicadors mínims 32, indicadors òptim de 38.
Els indicadors permetran conèixer el número d'assessoraments totals, els presencials, els
telèfonics i els de correu electrònic, així com el nombre d'entitats i persones.

Fonts de verificació
Indicadors mensuals.
Base de dades.
Formulari d'avaluació.

Valoració
La dinàmica d'aquesta assessoria tendiria a la no-demanda, ja que la persona tècnica del CRAJ
era capaç de donar resposta a un gran volum de demandes LFC amb nivell de complexitat
molt alta. Donat el relleu a la plaça de Tècnica Assessora, aquest servei s'ha començat a
utilitzar més.
Tot i així, no s'ha arribat al mínim establert, realitzant un total de 6 assessories especialitzades,
tres al primer semestre i tres entre els mesos de novembre i desembre. En aquestes s'ha
donat resposta a 5 entitats i a 6 persones associades.
Tot i no tenir molta demanda és un servei que hem de seguir oferint, sense dubte, ja que en
el cas d'una consulta específica el millor és que aquesta sigui resposta amb rigor.

Les consultes que s'han resolt a través d'aquesta assessoria han sigut sobre la relació amb la
mútua professional per dubtes sobre la declaració de l'IVA, sobre com es pot saber si una
entitat té antecedents penals, sobre la contractació de persones becàries en un conveni amb
la universitat i sobre l'impost de societats.

Activitats internacionals
Partint de la base que la majoria d'associacions juvenils desconeixen tot el ventall
d'oportunitats que tenen a l'abast, és per això que la tasca principal que desenvoluparà el CRAJ
en aquesta línia és la d'apropar i informar sobre les diferents opcions i passos a seguir a l'hora
de dur a terme projectes i activitats internacionals.
Es tracta el programa per a Joventut anomenat Erasmus+, encara que en ocasions es dóna
suport en la presentació de projectes a altres convocatòries. Es dóna suport a la recerca de
partners i ajut en la preparació documental, es dóan suport en la implementació del formulari
tipus d’un intercanvi juvenil, l’organització tècnica de l’associació i les obligacions legals que
se’n deriven.
Tenim a la disposició una maleta de recursos informatius i didàctics per treballar aspectes clau
per a presentar projectes a finançament Erasmus +, així com altres recursos sobre
temàtiques a tractar amb com els drets humans, la discriminació en tots els seus àmbits i els
beneficis que s'obtenen de la diversitat, i recursos i dinàmiques que es poden emmarcar en
projectes internacionals.

Objectius




Apropar la dimensió internacional a les entitats juvenils.
Facilitar la informació relativa als projectes europeus.
Amb la utilització de la maleta d'activitats internacionals es pretén ampliar els
coneixements que s'adquireixen a través de la Guia d'activitats internacionals
redactada pel CRAJ i l'Assessoria de Mobilitat Internacional que ofereix la xarxa de
Punts d'Informació Juvenils de Barcelona.

Indicadors de l’acció
Número d'assessories, indicadors mínims 18, indicadors òptim de 21.
Els indicadors permetran conèixer el número d'assessoraments totals, els presencials, els
telèfonics i els de correu electrònic, així com el nombre d'entitats i persones.

Fonts de verificació
Indicadors mensuals.
Base de dades.
Formulari d'avaluació.

Valoració
L'any 2018 s'ha dut a terme 7 assessoris internacionals. 5 d'aquestes s'han ofert de forma
presencial i dues telefònicament. Aquestes han donat resposta a 7 entitats i a 10 persones.
Tot i que no sigui majoritària, es valora positivament seguir fent aquest tipus d'assessories ja
que el fet d'oferir-les planteja i obre les possibilitats de les entitats que poden veure's
encoratjades a dur a terme un programa internacional de principalment el programa Erasmus
+.

Participació i voluntariat
L'assessoria d'associacionisme i voluntariat té com a objectiu fer arribar la informació
necessària en temes d'associacionisme, participació i ofertes de voluntariat a persones
individuals i grups de joves tot fent un acompanyament en la reflexió i concreció del què i
perquè es vol dur a terme, la selecció i tria de les persones joves a l'entitat proposada.

Objectius



Acompanyar a les persones joves interessades en participar a una associació o a
trobar una opció de voluntariat ajustada als seus interessos i necessitats.
Oferir als joves eines de reflexió sobre la participació i el voluntariat.

Indicadors de l’acció
Número d'assessories, indicadors mínims 14, indicadors òptim de 20.
Els indicadors permetran conèixer el número d'assessoraments totals, els presencials, els
telèfonics i els de correu electrònic, així com el número i persones.

Fonts de verificació
Indicadors mensuals.

Base de dades.
Formulari d'avaluació.

Valoració
L'any 2018 s'han realitzat 20 assessories de participació i voluntariat, de manera que s'ha
assolit l'indicador òptim previst. D'aquestes 20, 6 han sigut presencials i 14 per correu
electrònic, a elecció de les persones assessorades, que prèviament havien contactat amb el
CRAJ per telèfon, correu o presencialment. Un aspecte negatiu a comentar i que s'ha anat
repetint és que en unes quantes assessories presencials en les que s'havia concertat cita amb
el/la jove, aquest no s'ha presentat. Això són assessories que no s'han pogut realitzar i per tant
tampoc comptabilitzar als indicadors.
Cal destacar 2 assessories que es van fer via correu a 2 grups d'agrupaments escoltes
diferents, que volien fer voluntariat durant l'activitat d'estiu.
D'aquesta manera, l'assessoria de Participació i voluntariat ha arribat a 51 persones.
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Cicles
Cicles de formació
Des del CRAJ cada any s'ofereixen cicles formatius de temàtiques similars, relacionades
estretament amb les assessories que també s'ofereixen.

Objectius



Oferir coneixements i eines a les associacions juvenils i a les seves persones sòcies
per tal de desenvolupar els seus projectes i activitats.
Oferir formacions a diversos espais de la ciutat.

Indicadors de l’acció
Nombre mínim de formacions: 3
Nombre mínim d'hores de formació: 24
Nombre mínim d'entitats assistents: 63
Nombre mínim de persones assistents: 140
Les valoracions dels participants.

Fonts de verificació
Llistes d'assistència.
Informe valoració formació.
Indicadors mensuals.
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Valoració
Aquest any s'han organitzat tres cicles formatius de 8hh cada un: El Cicle de Disseny i redacció
de projectes, el de Fiscalitat bàsica a les entitats juvenils i el Cicle de Finançament Públic. Tots
ells han estat de quatre sessions de dues hores i han tingut valoracions positives.
L'assistència als cicles ha estat al llarg de l'any de 40 entitts i 49 persones assistents.
Malgrat les hores de formació sí arriben a les 24 mínimes, el nombre tant de persones com
d'entitats assistents està força lluny per sota dels indicadors mínims (63 entitats i 140 persones
assistents). Des del CRAJ no ha canviat l'èmfasi en les formacions ni tampoc la difusió que se'n
fa, ans al contrari, s'ha millorat l'antel·lació en la difusió.

Mini cicles
Des del CRAJ cada any s'ofereixen cicles formatius de temàtiques similars, relacionades
estretament amb les assessories que també s'ofereixen.

Objectius



Oferir coneixements i eines a les associacions juvenils i a les seves persones sòcies
per tal de desenvolupar els seus projectes i activitats.
Oferir formacions a diversos espais de la ciutat.

Indicadors de l’acció
Nombre mínim de formacions: 7
Nombre mínim d'hores de formació: 28
Nombre mínim d'entitats assistents: 23
Nombre mínim de persones assistents: 24
Les valoracions dels participants.

Fonts de verificació
Inscripcions
Llistes d'assistència
Informe valoració formació
Indicadors mensuals

Valoració
S'han organitzat 5 dels 6 mini-cicles preparats. Aquests s'han impartit en dues sessions de dues
hores cadascuna, fent un total de 20hh de formació.
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S'han dut a terme els següents: El conflicte a les entitats: parlem d'allò quotidià, Declaració de
l'IVA, Naveguem entre fulls de càlcul: la gestió econòmica de l'entitat, Construïm la imatge
corporativa de l'entitat, Som Part del Canvi.
El mini-cicle exprés anul·lat és el del Certificat Digital. S'anul·là ja que no hi havia demanda.
Les entitats juvenils s'han adaptat molt fàcilment als certificats digitals i poden gestionar-ho
soles, no tenen dubtes.
En total, hi han assistit 60 persones de 53 entitats.
Malgrat les hores de formació arriben al nombre mínim, s'observa que el nombre de persones
assistents és molt superior al mínim, doncs hi ha 60 persones assistents i el mínim és 24. Això
podria ser un indici que aquest format formatiu crida més l'atenció a les entitats que el format
de cicle sencer.

Càpsules
Càpsula formativa
Des del CRAJ cada any s'ofereixen cicles formatius de temàtiques similars, relacionades
estretament amb les assessories que també s'ofereixen, amb contingut basat en les fitxes
temàtiques existents a la web de CRAJ, i que han sorgit de les necessitats detectades en les
assessories realitzades i també d'àmbits que des del CRAJ es considerin d'interès.

Objectius




Oferir coneixements i eines a les associacions juvenils i a les seves persones sòcies
per tal de desenvolupar els seus projectes i activitats.
Detectar els interessos i les necessitats formatives de les persones joves que
participen en el teixit associatiu de la ciutat de Barcelona.
Oferir formacions a diversos espais de la ciutat.

Indicadors de l’acció
Nombre de formacions:
Indicador mínim: 8
Indicador màxim: 10
Nombre d'hores de formació:
Indicador mínim: 16
Indicador màxim: 20
Nombre d'entitats assistents:
Indicadors mínims: 25
Indicadors òptims: 30
Nombre de persones assistents:
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Indicador mínim: 25
Indicador màxim: 30
Les valoracions dels participants.

Fonts de verificació
Inscripcions
Llistes d'assistència
Informe valoració formació
Indicadors mensuals

Valoració
S'han ofert 9 càpsules formatives de dues hores cadascuna exceptuant la Càpsula Formativa
en perspectiva de gènere que ha durat 3 hores.
Això suposa un total de 19 hores de formació. A aquestes formacions hi ha hagut una
assistència anual de 86 entitats i de 106 persones.
Les avaluacions són molt positives i de fet, en algunes ocasions s'ha assenyalat que la durada
és massa curta i que caldria, en determinades formacions, allargar-les. Està previst que
puguem seguir oferint formacions de curta durada per a les entitats a partir de publicacions
que fem o bé els eixos transversals de l'associacionisme i el CJB

Càpsula a mida
Les entitats juvenils treballem diàriament per entendre i a adaptar-se o transformar a una
societat que evoluciona a una velocitat vertiginosa. Som conscients que cal seguir aprenent i
millorant per poder desenvolupar els projectes i activitats amb èxit.
Des del CRAJ es fomenta que les entitats facin un anàlisi de les necessitats formatives que
com a grup tenen, i quan l'entitat hagi pres consciència, només cal posar-se en contacte amb
el CRAJ per tal de definir el contingut, la data i el lloc on es durà a terme la formació.
A més, entenem que les temàtiques que es treballen de forma habitual al CRAJ en les
assessories poden cobrir una part de les necessitats de suport, de manera que a través
d'establir una càpsula a mida s'acaben de complir les altres moltes possibilitats de formació
que tenen les associacions.

Objectius



L'objectiu del CRAJ és oferir formació a les entitats adaptada a les seves necessitats.
Actualitzar catàleg de càpsules a mida

Indicadors de l’acció
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Nombre de formacions:
 Indicador mínim: 10
 Indicador màxim: 15
Nombre d'hores de formació:
 Indicador mínim: 15
 Indicador màxim: 22
Nombre d'entitats assistents:
 Indicadors mínims: 150
 Indicadors òptims: 200
Nombre de persones assistents:
 Indicador mínim: 15
 Indicador màxim: 20
Les valoracions dels participants.

Fonts de verificació
Inscripcions
Llistes d'assistència
Informe valoració formació
Indicadors mensuals
Catàleg de càpsules penjat a la web

Valoració
Durant l'any s'han ofert 9 càpsules a mida a 9 entitats i a 145 persones.
No s'ha arribat al nombre òptim de càpsules a mida, 15, però s'ha seguit treballant en aquesta
línia amb la mateixa intensitat que sempre.
Podem tenir la hipòtesi de que s'han fet menys càpsules a mida perquè altres formats de
formació han fet que no fossin necessàries, o perquè el gran volum d'assessoraments d'aquest
any també han cobert les necessitats.
Amb les càpsules a mida s'intenten cobrir les demandes de les entitats ja sigui a través de les
persones tècniques del CRAJ com contractant a persones externes. La nostra prioritat és que
les entitats analitzin les seves necessitats formatives com a grup i hi treballin.
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Un CRAJ a cada cantonada
Consolidació al territori
Consolidació al territori, com a mètode per estar més conectades a les realitats associatives
diverses que es donen als barris, per poder-hi col·laborar conjuntament i poder atendre totes
aquelles demandes des de la proximitat.

Objectius




Recordar l'existència del projecte en aquelles xarxes on el servei ja s'ha presentat.
Ampliar la difusió del projecte als districtes on ja s'hi treballa.
Abordar la vinculació al territori des d'una mirada intercultural.

Indicadors de l’acció
Nº de presentacions al territori, tant individuals com col·lectives.
Nº de nous agents detectats.

Fonts de verificació
Indicadors mensuals, CRAJ Mòbil.

Valoració
S'han tornat a fer les presentacions al territori a aquelles xarxes on el projecte ja s'havia
presentat, això vol dir a diversos barris dels districtes de Ciutat Vella, Sant Martí, Sant Andreu,
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Gràcia i Horta-Guinardó. Així com a les xarxes de PIJ i JIP. Aquestes presentacions s'han fet
quan feia aproximadament un any de l'anterior vegada que el CRAJ s'hi havia presentat, menys
en aquells casos on hi ha hagut un treball més quotidià i no ha estat necessari recordar
l'existència i les possibilitats del projecte del CRAJ-Mòbil.
Entre les presentacions repetides i les noves presentacions, tant a xarxes de professionals
com a professionals de forma individualitzada, aquest any se n'han fet 20. A més s'han fet 28
presentacions telemàtiques com a recordatori a agents amb els que ja s'havia treballar o amb
nous agents.
S'ha estès i intensificat la difusió del servei a alguns dels barris on no s'hi havia arribat. Aquest
aprofundiment no ha estat simètric a tots els districtes, s'ha de fer menció especial al districte
d'Horta Guinardó, on s'ha explorat i buscat conectar sobretot al barri del Carmel, de la mà
del pla comunitari del barri. L'extensió del servei s'ha donat des de diverses vies, d'una banda
seguint el fil de les professionals amb les que ja s'hi ha treballat al territori, i de l'altra a través
de projectes que treballen de forma transversal a diversos territoris -com Salut als Barris, de
l'ASPB, o el Projecte Baobab-, i que han col·laborat a aterrar a altres realitats associatives als
barris on ja s'hi estava treballant. En total s'han detectat fins a 24 nous agents/professionals o
projectes.
És difícil abordar la vinculació al territori des d'una mirada intercultural, és a dir, vinculant i
enxarxant el projecte de forma activa al barri i a les realitats organitzatives diverses que s'hi
donen. Això és així perquè la jornada laboral corresponent a aquest projecte (25 hores
setmanals) no permet una proactivitat i un treball quotidià des d'on estar presents a les
diverses xarxes comunitàries, així doncs la metodologia de treball s'ha centrat en respondre
les necessitats que es van expressant.
Aquest semestre hi ha hagut més treball amb realitats culturals i organitzaves diverses, des de
acompanyaments a entitats sahrauis o paquistaneses, vinculació amb projectes que treballen
amb col·lectius d'orígens diversos, o diversitat en l'acompanyament a grups, passant de
cultures organitzatives informals -com assemblees de joves que estan començant- a d'altres
més formals -com entitats constituides i amb estructura organitzativa més o menys complexa.
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Acompanyament
Acompanyament a projectes, professionals i entitats, des de la proximitat i adaptant-se en
cada cas a les necessitats pròpies en funció d'aquelles demandes expressades i de les
necessitats implícites detectades.

Objectius





Col·laborar en projectes compartits amb altres serveis i entitats.
Donar suport a entitats i col·lectius en els seus processos i les seves necessitats
associatives.
Recollir les demandes i necessitats diverses que es detecten al territori.
Ampliar la col·laboració del CRAJ-Mòbil amb la resta de tècniques del servei.

Indicadors de l’acció
Nº total de demandes noves.
Nº treball amb professionals, col·lectius, compartit i extern.
Indicador per projectes.

Fonts de verificació
Indicadors mensuals, CRAJ Mòbil.
Excel indicadors per projectes 2018, districte a districte.

Valoració
Aquest any s'han generat 28 demandes noves, entre col·lectius i entitats juvenils n'han entrat
9 mentre que s'han atés 19 demandes iniciades per professionals. Aquestes demandes han
comportat un acompanyament que s'ha materialitzat en 74 col·laboracions / reunions
presencials, 35 de les quals han estat només amb professionals, 24 exclusivament amb
col·lectius i entitats, en 13 hi ha hagut tant professionals com les pròpies entitats, mentre que
2 ha estat amb agents externs a l'acompanyament en qüestió. A més, els acompanyaments
s'han complementat també de forma telemàtica, amb un nombre indeterminat de correus
electrònics, missatges de whatsapp i trucades de telèfon.
S'ha col·laborat amb alguns projectes compartits de xarxa, els més destacables s'han donat a
Sant Andreu, on conjuntament amb altres serveis i projectes s'ha intentat impulsar la posada
en marxa d'una taula d'entitats juvenils al barri d'una banda, i de l'altra s'està iniciant un
acompanyament a un grup de joves a partir de la Xarxa Jove de Trinitat Vella. També són
destacables les connexions amb la Taula Jove del Raval i el Pla Comunitari del Carmel, on en
el primer cas s'han plantejat acompanyaments que encara s'han de materialitzar, mentre que
el segon, si bé no ha derivat en cap acompanyament, ha servit per mapejar i conectar amb el
teixit comunitari del barri. El paper del CRAJ-Mòbil en aquests espais ha estat sobretot el de
ser un agent que es presenta de forma puntual a aquestes taules, amb la possibilitat de
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vincular-se de manera continuada esdevenint un agent més de manera temporal,
acompanyant els projectes juvenils que es considerin oportuns des de la xarxa en qüestió.
D'altra banda, s'ha donat suport a entitats i col·lectius en les seves necessitats. Moltes
d'aquestes demandes han sorgit per part de professionals arrelats al territori -algunes després
d'haver connectat a les xarxes i taules joves-, mentre que d'altres han vingut directament
d'entitats i col·lectius, o en menor mesura derivades internament d'altres professionals del
CRAJ. Aquest acompanyament ha buscat sempre ajustar-se a la realitat concreta i a les
necessitats expressades, donant-se acompanyaments en relació al propi grup i les formes de
funcionar, així com a activitats i projectes que aquests volien tirar endavant. A escala
territorial, totes les demandes s'han donat als districtes diana del CRAJ-Mòbil, allà on s'han
realitzat més acompanyaments ha estat als territoris de Ciutat Vella i Gràcia, seguits de Sant
Martí i Sant Andreu.
Pel que fa a la tipologia de demandes, podem destacar les que fan referència a aspectes de
participació de les joves en relació al barri, així com de suport a les activitats que organitzen i
a aspectes d'organització interna a molt diversos nivells, des de aspectes comunicatius i de
resolució de conflictes a alternatives per optimitzar els espais de decisió o la forma de prendre
les mateixes. També són importants, tot i que menys freqüents, les demandes de caràcter
més legal: estatuts, constitució de l'entitat, etc. Així com demandes de suport en la cerca
d'espais on dur a terme les seves activitats. Per acabar, també s'ha treballat en demandes en
relació a donar suport en la difusió de les activitats que organitzen, o en com millorar els
aspectes comunicatius externs, de la mateixa manera també s'ha atés tots els dubtes en relació
a la gestió econòmica del col·lectiu i/o entitat. Les entitats i/o grups de joves expressen
aquestes demandes de forma diversa, treballant diferents àrees de forma simultànea sota un
mateix acompanyament, mirant d'adaptar-nos al màxim a les necessitats expressades i
treballant altres necessitats latents.
Per norma general, les demandes específiques de comunicació i/o de gestió econòmica són
derivades internament a les tècniques responsables d'aquestes àrees. Tot i que per a donar
fluïdesa a l'acompanyament, si des del CRAJ-Mòbil es pot atendre correctament demandes
on hi ha altres tècniques que en són expertes, es fa. Sempre oferint la possibilitat d'ampliar i
aprofundir en els dubtes derivant a la tècnica que correspongui. A la inversa, aquest any no
s'han derivat demandes al CRAJ-Mòbil. Cal veure si les entitats en el seu conjunt queden
satisfetes amb els diversos serveis del CRAJ, i si no és així, valorar la possibilitat d'incidir en
aquestes derivacions com a eina per a que les entitats puguin rebre un acompanyament més
proper.

Terreny d'acampada Can Girona
Can Girona és un terreny d’acampada a disposició de les entitats juvenils i des del CRAJ es
gestiona la reserva dels mateixos. Actualment hi ha un pla d'ambientalizació del terreny que
cal seguir desenvolupant i un recull d’activitats per a que les entitats les puguin realitzar al
terreny.

Objectius




Proporcionar a les entitats d'educació en el lleure, majoritàriament, un terreny
d'acampada òptim per a les seves activitats.
Promocionar les pràctiques sostenibles i les sortides a la natura.
Oferir activitats educatives i de servei en matèria de sostenibilitat per a les entitats
usuàries del terreny.

Indicadors de l’acció
Mantenir el nombre de reserves del terreny d'acampada. Indicadors mínims 35, indicadors
òptims 42.
Nombre d'entitats usuàries que fan servir un recurs sostenible o realitzen una sortida a la
natura proposada.
Nombre d'entitats usuàries que utilitzen el recull d'activitats proposat.

Fonts de verificació
Excel de reserves pagades.
Fitxes de valoració de les estades.
Informe anual de Can Girona.

Valoració
Enguany s'han realitzat 29 acampades, no arribant a l'indicador mínim esperat de 35. Això s'ha
degut a que el terreny d'acampada no ha estat disponible per a reserves des del mes de
vacances a l'agost fins a finals de novembre, data en que es va fer pública l'adjudicació de la
licitació del terreny de Can Girona al CJB. La llarga durada d'aquest procés ha fet que durant
gairebé 4 mesos no es poguessin atendre les demandes d'acampada de les entitats, que han
seguit demanant reserves del terreny. En total han passat 850 persones pel terreny
d'acampada, de 24 entitats diferents.
Pel que fa a les entitats usuàries del terreny cal esmentar que menys del 50 % han respost el
qüestionari de valoració. D'aquesta manera, només 11 entitats han fet valoració durant el
semestre, i per tant només es disposa de la meitat d'informació. D'aquestes entitats, només
dues han expressat haver fet ús d'algun recurs sostenible, concretament del decàleg sostenible
de Can Girona. No obstant, moltes d'elles han manifestat que no han fet ús dels recursos i
activitats perquè ja ho tenien tot preparat, però que els semblava interessant i en properes
ocasions ho aprofitarien. Una entitat va realitzar la sortida a la natura proposada al Turó d'en
Galzeran, i una altra ens va valorar molt positivament tot l'esforç que fa el CRAJ per millorar
el terreny i en termes de sostenibilitat totes les propostes i activitats que s'ofereixen.
Pel que fa al recull d'activitats proposat, tot i que alguna entitat va mostrar interès per una
activitat concreta i el material necessari per dur-la a terme, no es té constància de si el recull
ha estat utilitzat. En totes les reserves s'ha insistit en l'existència de tots aquests recursos a
l'abast de les associacions, i de la seva utilitat per treballar l'Educació Ambiental amb els infants
i joves.
A nivell comunicatiu, s'ha fet difusió del servei a través de xarxes socials, per correu electrònic
a l'històric d'entitats usuàries del terreny, i presencialment en les diferents presentacions del
CRAJ a grups de treball del CJB, en assessories i formacions a entitats juvenils, i a altres serveis
i entitats.

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

Objectius



Oferir a les entitats un espai on rebre la correspondència.
Promocionar que les entitats que fan ús del servei de bústia coneguin els altres
serveis que ofereix el CRAJ.

Indicadors de l’acció
Número i nom de les entitats que fan ús de bústia, així com altes i baixes.

Les dades de contacte de les entitats que fan ús de la Bústia d'entitats estan actualitzades.
Les entitats que fa ús del servei de Bústia també fan ús d'altres serveis del CRAJ

Fonts de verificació
Indicadors mensuals, servei de bústia.
Llistat d'entitats usuàries del servei de bústia així com dades de contacte.

Valoració
El servei de bústia s'ha mantingut amb les 14 entitats usuàries, no hi ha hagut altes ni baixes.
Hi ha entitats que van buidant la bústia de tant en tant, amb més o menys regularitat. Això no
obstant, hi ha algunes entitats amb les quals és impossible de contactar i localitzar-les, i que
no fan ús de la bústia. El proper any s'haurà de fer una actualització de les entitats actives i
que se'ls mantindrà donades d'alta, i les que no. Tot i haver-hi entitats interessades en aquest
servei específic i que han demanat informació, ninguna més s'ha donat d'alta.
Les dades de contacte de les entitats que usen la bústia estan actualitzades, però com s'ha dit
amb anterioritat hi ha entitats que no l'usen i que són il·localitzables. Hi ha diverses entitats
usuàries de les bústies que fan ús d'altres serveis del CRAJ, bàsicament de la cessió de sales i
el lloguer de material.

Material: lloguer, cessió material sostenible
El servei de lloguer i cessió de material ofereix la possibilitat a les entitats juvenils, entitats en
general de Barcelona d'accedir a una sèrie de materials i recursos a un preu fora de mercat.
Aquest servei agilitza l'accés de les entitats a aquests recursos i per tant els facilita
l'organització d'esdeveniments. També des del CRAJ es posa a l'abast de les entitats
informació i recursos per fer els esdeveniments més sostenibles, a partir de la cessió de
materials sostenibles. Un servei que ha baixat la demanada directa a partir de la col·laboració
duta a terme amb Femarec, on es deriven gran parts de les demandes que arriben ja que
tenen un ventall de recursos més ampli.
Des del CRAJ entenem que aquest servei millora gràcies a la generació de sinèrgies i convenis
amb d'altres entitats que puguin oferir serveis similars, amb la finalitat de fer-ne difusió i que
les entitats juvenils puguin accedir-hi a preus reduïts o amb descompte.

Objectius



Proveïr a les entitats juvenils de Barcelona d'aquell material no consumible que els
faciliti l'organització d'actes i esdeveniments.
Conèixer altres serveis i recursos de la ciutat on poder derivar a les entitats i
col·lectius en el cas de no poder cobrir la demanda.

Indicadors de l’acció

Indicadors mínims de 438 usos, i òptims de 525.

Fonts de verificació
Indicadors anuals.

Valoració
Referent al material, s'ha llogat material un total de 388 vegades i el material sostenible ha
sortit un total de 37 vegades durant l'any. Per tant, no s'ha arribat a aconseguir els indicadors
mínims marcats en 438.
Si observem les següents gràfiques podem constatar com el material que més sortida té és
aquell relacionat amb les xapes de 38mm, tant pel que fa el lloguer de la màquina xapadora i
la troqueladora com per la venta del material necessari per fer-ne. Cal tenir en compte que
amb les 4 màquines que tenim actualment cobrim gairebé tota la demanda que ens arriba,
només per Sant Jordi hem hagut de dir que no a entitats perquè ja teniem totes les màquines
reservades. Els següents materials més demandats són l'equip de so portàtil, seguit de l'equip
de so mitjà, les carpes, els videoprojectors, les taules i les cadires. D'altra banda, com a
materials menys utilitzats trobem l'atril, el fresnel, la gravadora, el focus, l'expositor de
semicercle i l'equip de so gran. Aquest últim és degut a que s'ha passat bona part de la
temporada pendent de revisió i per això hem hagut de llogar el mitjà enlloc d'aquest en més
d'una ocasió.
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En quant al material sostenible observem com surt en menor mesura però també cal
considerar que quan una entitat ho demana acostuma a ser un nombre elevat d'unitats i també
per diversos dies. Destacar entitats com "Per Nassos" que van llogar els gots per un concert
que realitzaven a Fontana o Joves La Salle Catalunya per fer un sopar jove popular. S'ha de
tenir en compte que hi ha atres serveis de la ciutat de Barcelona que ofereix cessió gratuïta
de material sostenible (Aula Ambiental Sagrada Familia, FEMAREC, etc). Al llarg de l'any hem
tingut algunes coordinacions amb la resta de serveis. Un dels principals serveis que ofereix
aquest tipus de material és FEMAREC, ja que des d'aquesta entitat ofereixen el valor afegit
del rentat i assecat de la vaixella. Cal tenir en compte, però, que des d'aquest servei no
disposen de gots i per tant el fet que nosaltres sí que en tinguem ajuda a cobrir la demanda hi
ha a la ciutat.

Durant el primer semestre de l'any hem renovat el model de document de "Material fora"
(document que ens serveix per registrar la persona responsable que s'endú el material) que
ens permet fer un millor seguiment del material que ens tornen i de les revisions tècniques
que es fan del material un cop retornat. També, al segon semestre s'ha fet una segona revisió
d'aquest document afegint el registre de les dades de la persona que retorna el material i fent
constar que torna el material en bon estat i en cas contrari, ha informat degudament a les
tècniques del CRAJ. Amb aquestes millores del document, és té més control sobre els
materials i el seu estat.
El lloguer de material és un dels serveis que més visites genera a la nostra web. Durant aquest
any ha estat consultat en 3459 ocasions, nombre força elevat i que demostra l'interès de les
entitats en els materials que ofereix el CRAJ. Es fa difusió del servei a través del web, de les
xarxes socials i del Punt Info, però caldria reforçar fer més difusió amb imatges de les mateixes
entitats fent-ne ús. Destacar que s'han actualitzat totes les guies d'ús de material, així com
s'han penjat els nous materials que ha adquirit el CRAJ.
L'apartat web de cessió de material sostenible ha tingut un total de 675 visites web. És un
nombre força més reduït ja que no és un servei tant extés com el lloguer de material, però
poc a poc s'intenta donar visibilitat a aquests recursos sostenibles com a opció per a les
entitats.

Lloguer d'espais - sales EJLF
El CRAJ està situat físicament al primer pis de l'Espai Jove la Fontana i una de les funcions que
desenvolupa és la gestió de les reserves de les sales petites per a activitats tancades d'entitats.
Aquest servei esdevé una porta d'entrada i coneixença mútua entre el CRAJ i diferents entitats
juvenils ja que el lloguer de sales de la Fontana és un servei molt utilitzat per part de les
entitats barcelonines.

Objectius



Gestionar les reserves de lloguer de les sales petites de la Fontana per a activitats
tancades.
Donar a conèixer el Cercador de sales i espais del CRAJ.

Indicadors de l’acció
S'han realitzat un mínim de 1580, lloguer de sales, amb un indicador òptim de 1896.

Fonts de verificació
Indicadors anuals

Valoració
Durant l'any 2018 s'han fet un total de 1976 usos de les sales de l'Espai Jove La Fontana,
superant d'aquesta manera l'indicador òptim de 1896 que s'havia marcat per aquest any.
Durant el mes de juny es va realitzar una reunió juntament amb l'equip de dinamització de
l'EJLF que ha servit per millorar la coordinació de cara al segon semestre de l'any, passant el
CRAJ a gestionar totes les obertures extraordinàries dins del nostre horari de qualsevol sala
(excepte auditori). Aquest fet ha motivat la gestió d'un destacat volum de reserves de
l'administració, a banda de les habituals d'entitats juvenils i altres entitats i col·lectius.
L'apartat web de la cessió de sales ha rebut gairebé 1000 visites, concretament 968, durant
aquest any. No és un número molt destacat però cal tenir en compte que hi ha reserves que
ens arriben a través del formulari de la web de l'Espai Jove La Fontana, així com entitats que
són habituals i que ja coneixen les característiques de les sales i que fan la reserva de sales via
telefònica, email o presencial, sent la consulta de la web un mitjà no tant utilitzat. S'ha fet
difusió d'aquest servei puntualment a través de les xarxes socials, així com ha sigut habitual
quela presentació d'aquest en les diferents formacions que s'organitzen, en els
assessoraments, en diverses consultes, etc.
Cal recordar que aquest servei es complementa molt bé amb el del Cercador de sales i espais
del CRAJ, ja que en cas de no poder completar la reserva d'alguna de les sales de l'espai Jove
La Fontana (disponibilitat, tipus d'espai, empresa...) es deriva als i les usuàries al cercador del
CRAJ com a opció per a facilitar la búsqueda de sales i espais a Barcelona.

Pla de comunicació
El pla de comunicació inclou accions concretes per la comunicació, tan interna com externa
del servei, per tal de millorar la coordinació entre l'equip i donar a conèixer els servei del
CRAJ, les entitats i els seus projectes i activitats. Al llarg del 2018 cal renovar les accions del
pla de comunicació anterior i adaptar-les a les necessitats actuals del servei.

Objectius


Definir les estratègies de comunicació del CRAJ i les accions que se'n derivin per a
l'any 2018, així com la seva temporització.

Indicadors de l’acció
Disposem d’un pla actualitzat que indica l’estratègia comunicativa del servei i que compta amb
accions, activitats i indicadors propis.

Fonts de verificació
Pla de comunicació

Valoració
Al març de 2018 ja es va disposar del Pla de Comunicació 2018, elaborat i compartit a la resta
de l'equip tècnic. Van mantenir-se algunes de les accions de l'antic Pla de Comunicació,
replantejar-se d'altres i incorporar-ne de noves.
Pel que fa a la seva implementació, s'han realitzat la majoria de les accions plantejades. També
n'hi ha de pendents, però com la seva temporització és fins el març encara tenim dos mesos
de marge per acabar d'implementar alguna acció. Hi ha d'altres, però, que es revaloran, degut
al canvi de tècnica de comunicació i de coordinació del CRAJ.
La valoració de l'existència d'aquest document és positiva i ha servit per establir i seguir un
ordre i calendarització en les tasques de comunicació.

Espai físic
La presència del CRAJ a l'Espai Jove La Fontana ha de ser visible i accessible, per això cal repensar
la presentació que fem del servei dins de les zones comunes de l'equipament.

Objectius




Repensar l'accés del CRAJ a l'EJLF i la presentació que fem del servei en els espais
comuns cedits per a la promoció.
Fer més accessible i visible el servei dins de l'equipament.
Millorar la difusió del servei.

Indicadors de l’acció
S'ha dissenyat una presentació gràfica específica del servei per a aquest espai.

Fonts de verificació
Espai físic de l'EJLF

Valoració
Durant el primer semestre es va fer una proposta per a renovar l'espai físic del que disposa el
CRAJ a l'Espai Jove La Fontana. La proposta va ser traslladada i aprovada per l'equip i les
direccions de l'equipament i va tenir bona resposta, però als darrers mesos hi ha hagut força
canvis a l'equip tècnic i la seva implementació s'ha postposat.

Drets de l'associacionisme i de les usuàries del CRAJ
En ocasions les persones que formen part de les entitats no són conscients dels drets que tenen
entitats i associacions, ni els drets que tenen com a usuàries, o possibles usuàries del CRAJ. Amb
la idea de fer més accessible aquesta informació i, a la vegada, promocionar el servei del CRAJ
és que neix aquesta nova línia d'acció.

Objectius


Donar a conèixer els drets de l'associacionisme vinculant-los amb els drets de les
usuàries, i possibles usuàries, del CRAJ.

Indicadors de l’acció
Elaboració d'un document públic per tal de donar a conèixer els drets de les usuàries del CRAJ.

Impacte d'aquest document (en funció del tipus de material que sigui serà a través de visites web,
descàrregues, etc.)

Fonts de verificació
Decàleg de drets de les usuàries del CRAJ

Valoració
Donada la renovació de gran part de l'equip tècnic del CRAJ no s'han pogut dedicar esforços a
aquesta línia. Valorarem el manteniment d'aquesta línia de cara al 2019 o la possible substitució
de la mateixa per altres línies de promoció del CRAJ.

Coordinació interna dins l'equip
L’equip tècnic del CRAJ està format per 6 tècnics (2 informadores, 1 tècnica de comunicació,
1’assessora de finançament i projectes, 1 tècnica de CRAJ Mòbil i 1 coordinadora).
L’equip està especialitzat en gestió associativa i té la funció d'oferir serveis i crear recursos
informatius i de suport que facilitin la gestió associativa de les entitats i col·lectius juvenils de
Barcelona. Els diferents rols dins l'equip es complementen i s'especialitzen en diferents àrees per
tal de poder oferir el millor servei possible.

Objectius





Clarificar les tasques de cada persona dins l'equip així com les derivacions internes.
Revisar i, si s'escau, adaptar els "Pas a Pas" per aquelles tasques compartides per l'equip:
Cens d'entitats, reserves de sales i espais, reserves de material i assessories.
Mantenir l'equip format.
Coordinar totes les accions que es facin des de les diferents àrees.

Indicadors de l’acció
Reunions d'equip.
Formacions realitzades per l'equip tècnic del CRAJ.
Graella de tasques de l'equip tècnic i circuits de derivacions.

Fonts de verificació
Actes reunions d'equip.
Graella de tasques i derivacions.

Valoració
En termes generals l'equip del CRAJ s'ha reunit de forma quinzenal per tal de coordinar les
diferents línies i accions del servei, així com per compartir inquietuds i propostes.
L'equip del CRAJ està compost per 6 persones, i al llarg del 2018 hi ha hagut relleu de 4
d'aquestes persones. Això ha implicat dedicar hores a l'acollida de les noves membres de l'equip.
Degut a aquest procés de renovació de l'equip s'ha posposat l'elaboració de la graella de tasques
de l'equip tècnic i del circuit de derivacions.
Durant el 2018 l'equip tècnic del CRAJ ha rebut les següents formacions:




Formació interculturalitat, CRAJ Mòbil i Informadora CRAJ. 4 hores XPIJ.
SEO, Tècnica de comunicació. 21 de juny, 2 hores al Cibernàrium.
Càpsula formativa per la gestió col·lectiva: Poder, apoderament i nous estils de lideratge,
Informadora CRAJ. 15 de juny, 7 hores a Fil a l'Agulla
Presentació de la Guia de Participació Interna, Informadora CRAJ. 29 de maig, 1'5 hores,
Generalitat de Catalunya.
Protecció de dades, Coordinació i tècnica de projectes i finançament. 7 de juny, 3 hores
a l'EJLF per l'FAVAB.
Drets de les treballadores del CJB, totes les treballadores del CRAJ, 19 de juliol, 1'5
hores, ATT
Comunicació efectiva amb joves, tècnica comunicació, 17 d'octubre, 6 hores, Diputació
de Barcelona
Formació situació del Sàhara occidental, totes les treballadores del CJB, 4 d'octubre, 1'5
hores
Avaluació d'impacte, tècnica informadora, tècnica comunicació i coordinació, 7 i 14 de
novembre, 8 hores, escola EFA
Economia feminista, tècnic informador, coordinació i CRAJ Mòbil, 21 i 28 de novembre,
8 hores, escola EFA
Visual thinking, tècnica comunicació, 5 i 12 de desembre, 8 hores, escola EFA










Coordinació amb altres serveis
Des del CRAJ s'aposta per la coordinació amb entitats i altres serveis per a millorar
dia a dia els serveis que ofereix i mantenir un ventall de recursos i serrveis actualitzat i adaptat
als interessos i necessitats de les entitats.
És per aquesta raó que des de fa anys es fa coordinació continuada amb les següents entitats i
serveis:




Consell de Joventut de Barcelona i Grups de treballs
Direcció de Joventut de l’Ajuntament de Barcelona.
Serveis d’informació i assessorament jove (Xarxa PIJ, CIAJ i CAAJ)

Cal recuperar, i en alguns casos iniciar, la relació amb Plataformes territorials juvenils i
Federacions d’entitats juvenils tenint en compte la feina que ja fa el CJB, tot mirant de coordinarla al màxim possible.
També es presenta la necessitat de recuperar o començar establir el contacte i la coordinació
amb altres serveis, tenint en compte les circumstàncies i la realitat actual, per exemple amb:





Torre Jussana
Barcelona Activa
CIRD
Barcelona Intercultural

Objectius
Establir coordinació amb els diferents serveis i entitats per millorar i adaptar a les necessitats
dels usuaris els serveis del CRAJ.
Establir contacte amb serveis amb els quals el CRAJ pot col·laborar, complementar-se o derivar
algunes demandes.

Indicadors de l’acció
Participació en els grups de treball del CJB i la Trobada d'entitats.
Reunions de coordinació amb altres agents.
Reunions de presentació del CRAJ.

Fonts de verificació
Llistat de presentacions del CRAJ així com de reunions de coordinació amb altres agents,
document intern.

Valoració
A continuació es fa una llista de les diferents reunions amb serveis i entitats que han tingut lloc
des del CRAJ, així com les possibles col·laboracions que en sorgeixen:











Elaboració i presentació Protocol abordatge violències CJB:
Reunions tècniques i d'elaboració/revisió: 16 de de gener, 16 d'abril, 2 de maig.
Presentació pública del protocol, 10 de maig.
Formació Protocol violències treballadores 23 de maig.
Reunions de seguiment amb el Departament de Joventut
Coordinació tècnica, línies 2018, 5 de febrer.
Reunió seguiment conveni CRAJ, 8 de febrer.
Reunió Coordinació i presentació CRAJ nova referent de Joventut, 24 d'abril.
Reunió Conveni Can Girona, 18 de maig.
També s'han realitzat dues vistes de seguiment als terrenys de Can Girona (7 de març,
9 abril).

S'ha participat als diferents espais del CJB:









Tancada del CJB, 20 i 21 de gener
Lali Jove, dissabte 17 de febrer
Presentació informe estat de la joventut, 27 del CJB
Assemblea CJB, dissabte 17 de març
Trobada entitats CJB
Secretariat, 30 de maig. Trobada secretariat CJB amb tot l'equip tècnic del CRAJ.
Assemblea CJB, 19 d'octubre
Durant el segon semestre des del CRAJ hem assistit a reunions dels diferents GTs per
fer recordatori del que oferim des del nostre servei: GT Bòsnia, GT Oci alternatiu i
cultura dispersa, GT LGTBI+, GT Feminismes, GT Ocupació

A més també s'ha participat, gairebé mensualment, a les reunions de la XPIJ amb la presència de
les informadores del CRAJ, així com també a la Chimkachallenge (20 abril). Així mateix, hem
assistit a dues reunions de coordinació amb les assessores de mobilitat internacional de la XPIJ
(11 i 16 d'octubre). També s'ha realitzat una reunió de coordinació amb la coordinadora dels
JIPs.
Coordinació amb altres serveis d'assessorament:





Reunions Taula de coordinació sobre Eines treball per a l'assessorament en projectes de
l'Economia Social i Solidària (Barcelona Activa, Coopolis, Federació de Cooperatives de
Treball, Torre Jussana, CRAJ,19 de febrer.19 març, 15 de maig, 11 de juny, 13 de
setembre, 16 d’octubre
Reunió coordinació tècnica amb TorreJussana, 19 d'abril, 13 de setembre, 19 d'octubre
Reunió amb CAB, CJB, TRJ i CRAJ, 9 de maig, 15 d'octubre, 6 de novembre.

Altres reunions:
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Reunió Cens entitats Ajuntament, 19 de gener. Conèixer elements del seu cens.
Reunió PRISMA, 28 de febrer del 2018. Presentació observatori i reflexió sobre
possibles col·laboracions.
Reunió Salut als Barris, 14 de març. Proposta elaboració material informatiu conjunt,
conèixer Pla de salut als barris i possibles derivacions entitats juvenils.
Reunió Arç cooperativa, 26 abril. Acord revisió continguts del CRAJ en tema
assegurances, facilitats a entitats juvenils, formacions conjuntes.
Reunió amb SARA, 24 de maig. Canals de derivació en casos de violència, possibles
formacions.
Reunió Transversalitat de Gènere i CIRD, 30 de maig. Possibles formacions i
acompanyament a entitats.
Visita a l'Arxiu - Fons documental CJB, 18 de setembre
Reunions sobre el 10è aniversari de l'EJLF i 25è aniversari del CRAJ, 13 de setembre i 11
i 24 d’octubre
Reunió del Pla d'Equipaments Juvenils, 29 d’octubre

Reestructurar el CRAJ per explicar-nos millor
Després d’haver fet una repassada exhaustiva a totes i cadascuna de les accions que hem dut a
terme durant aquest 2018 i que vam plantejar a inicis d’aquest any, es fa necessària una reflexió
final. Tal i com comentàvem a l’inici d’aquest document, durant el 2018 hi ha hagut molts canvis
en l’equip tècnic del CRAJ. Aquest fet ens ha portat a explicar una i altra vegada què fem al CRAJ,
qui som, com ens organitzem, què oferim... Ens ho hem hagut d’explicar a nosaltres mateixes i a
les persones que s’han anat incorporant a l’equip i, sobretot, també ho hem explicat a les entitats
juvenils amb les que treballem, a joves no associades, a altres professionals de la xarxa de Joventut.
Ho hem explicat en català i castellà, i també en anglès...
Explicar-ho tantes vegades ens ha fet reflexionar en que potser podem explicar-nos millor. És per
aquest motiu que plantegem una nova manera d’estructurar el servei per poder facilitar-ne
l’entesa.
Com hem vist, durant aquest 2018 la manera en com s’ha estructurat el CRAJ ha estat la següent:

I la proposta de reestructuració plantejada pel 2019 és la següent.

Des del CRAJ continuarem oferint suport i acompanyament a les entitats i col·lectius de joves de
la ciutat a través d’accions englobades en cinc grans àrees: assessoraments, acompanyament en
el territori (CRAJ Mòbil), formacions, publicacions i serveis específics. Des d’aquestes cinc grans
àrees d’actuació, s’aborden diferents temàtiques d’interès associatiu com són: la constitució i
gestió d’associacions; finançament, comptabilitat i fiscalitat per entitats, legalitat, comunicació,
etc.

1. Assessoraments
2. Acompanyament en el territori
- CRAJ Mòbil
3. Formacions
3.1. Sota demanda
3.2. Programades
4. Publicacions
5. Serveis
5.1. Serveis de difusió
5.1.1.Cens d’entitats juvenils
5.1.2.Agenda d’activitats
5.1.3.Difusió a través de les xarxes socials
5.1.4.Tramesa en paper
5.2. Altres serveis
5.2.1.Lloguer de materials
5.2.2.Cessió de material sostenible
5.2.3.Terreny d’acampada Can Girona
5.2.4.Lloguer i cessió d’espais de l’EJLF
5.2.5.Servei de bústia per entitats
5.2.6.Cercador de sales i espais



Constitució i gestió
d’associacions



Finançament, comptabilitat i
fiscalitat per entitats



Legalitat per entitats juvenils



Comunicació interna i
externa



Participació de les persones
a l’entitat (organització i
gestió de grups)



Planificació i gestió de
projectes, desenvolupament
d’activitats



Pla estratègic de l’entitat



Sostenibilitat



I més…!

Per què cal reestructurar el servei?
Reflexions sobre l’àrea d’informació
Ens trobem que l’actual àrea d’informació ha esdevingut un gran calaix on hi tenen cabuda serveis
molt diferents: des de tot el ventall de publicacions que des del CRAJ posem a l’abast de les
entitats (butlletins 901, plantilles de documentació associativa, fitxes temàtiques, etc.) passant per
serveis de difusió en que fem d’altaveu de l’actualitat associativa a la ciutat (butlletí setmanal Punt
Info, agenda d’activitats, difusió a través de les xarxes socials...) fins la implementació del Protocol
per l’abordatge de les violències del CJB, les sessions informatives sobre novetats o altres serveis
més concrets com el cens d’entitats juvenils o el cercador de sales i espais.
En aquest sentit, proposem la creació d’una nova categoria anomenada únicament com a
“Publicacions” on hi tindrien cabuda totes les publicacions que oferim des del CRAJ (que
actualment són moltíssimes). Sobre on ubicaríem la resta de serveis que fins ara pertanyien a
l’àrea d’”Informació”, ho podem veure tot reflexionant sobre la següent àrea.

Reflexions sobre l’àrea de recursos i serveis
Fins ara, dins d’aquesta àrea, tan sols hi ha 4 ítems:





el terreny d’acampada Can Girona,
el servei de bústia,
el lloguer i cessió de material i
el lloguer d’espais a l’Espai Jove la Fontana.

Així doncs, ens proposem subdividir aquesta àrea en només dues subàrees: una primera
anomenada “Eines de consulta i difusió” on s’hi inclourien, en gran part, molts dels recursos que
fins ara teníem dins l’anterior categoria d’”Informació”. La justificació de perquè considerem que
escau més incloure el cens d’entitats juvenils, els taulells d’anuncis o el cercador de sales i espais
dins d’aquesta subàrea és perquè considerem que es tracta de recursos concrets a l’abast de les
entitats i col·lectius de la ciutat i que tenen l’objectiu de facilitar i afavorir el desenvolupament de
les seves activitats.
Dins de l’àrea de “Serveis” també hi hauria una segona subàrea anomenada “Altres serveis”, on
s’inclourien els 4 ítems que ja estaven fins ara dins l’àrea de recursos i serveis.
Reflexions sobre l’àrea d’assessoraments
Actualment subdividíem l’àrea d’assessoraments en tot el seguit de temàtiques que des del CRAJ
oferim acompanyament i recursos. És a dir, actualment oferim assessories de tots aquests tipus:










Assessoria de constitució i funcionament d’associacions
Assessoria legal, fiscal, comptable i laboral
Assessoria de finançament associatiu
Assessoria de projectes
Assessoria de comunicació
Assessoria d’associacionisme i voluntariat
Assessoria d’activitats internacionals
Assessoria d’autodiagnòstic
Assessoria de participació i equip humà

Certament, des del CRAJ oferim assessories sobre totes aquestes temàtiques. Volem posar de
manifest, però, que no tan sols abordem aquestes temàtiques des dels assessoraments sinó que
també oferim formacions i publicacions sobre aquests temes. Així doncs, creiem oportú
considerar que aquestes temàtiques (i algunes altres amb les que podríem complementar la llista)
són transversals i comunes entre tots els serveis, recursos i acompanyaments que oferim des del
CRAJ.
Així mateix, val a dir que la realitat a cadascuna de les associacions és concreta i diferent de les
altres. Per això, sovint en un mateix assessorament es resolen dubtes que pertanyen a més d’un
tema de la llista i, per tant, es fa difícil etiquetar un assessorament amb una sola de les temàtiques.
Aquesta darrera qüestió és quelcom que caldria tenir en compte en cas de repensar-ne els
indicadors.
Reflexions sobre l’àrea de formació
Actualment les categories en les que hem subdividit l’àrea de formació del CRAJ han estat les
següents:






Cicles de formació
Mini-cicles
Càpsula formativa
Càpsula a mida

Val a dir, que a més a més, al llarg de l’any hem usat també altres conceptes com “Cicle exprés”
o “Càpsula informativa”. Observem que és innecessari subdividir els tipus de formacions que
duem a terme amb tantes categories diferents i proposem subdividir l’àrea de formacions en dos
categories. La primera categoria serien les formacions que oferim sota demanda, és a dir, les
càpsules a mida. I la segona categoria serien les formacions que programem anualment. Aquesta
segona categoria es pot dividir entre les formacions que duren un sol dia (les càpsules formatives
o sessions informatives, en funció del que es tracti) i les formacions que duren més d’un dia que
anomenaríem cicles.
Reflexions sobre una possible nova àrea de publicacions
Pel que fa a les accions contemplades en les Línies del 2018 en relació a les publicacions del CRAJ
hem pogut observar línies com:





Creació de noves publicacions (butlletins, fitxes temàtiques, guies i PDAs)
Revisió del disseny de les publicacions (butlletins, fitxes temàtiques, guies i PDAs)
Infografies
Càpsules audiovisuals

De cara al futur plantegem que és indispensable mantenir l’actualització i vigència de totes les
nostres publicacions així com plantejar la possibilitat d’unificar publicacions que s’assemblen molt
entre elles amb la finalitat de tenir-ne una de sola i més completa.
Reflexions sobre l’evolució de l’estructura del CRAJ
La manera actual com expliquem el CRAJ és herència d’una estructuració del servei que va tenir
lloc entre el 2004-2005 i que dividia el que s’oferia a les entitats en 4 grans àrees:





Informació
Assessories
Recursos
Promoció i dinamització

Durant fa més de 10 anys els serveis que oferim des del CRAJ s’han anat complementant i
augmentant i han donat lloc a l’estructura del servei actual, amb la que hem acabat el 2018 i que
és la que hem vist al llarg de les pàgines d’aquesta memòria. Considerem que el 2019, aprofitant
tots els canvis que hi ha hagut a l’equip tècnic, i que serà el nostre 25è any d’història com a servei,
pot ser bon moment per reestructurar tot allò que oferim i la manera com ho expliquem.

Sistematitzar la presa d’indicadors per poder avaluar i
millorar el servei
Al llarg de la memòria consten el nombre d’assessories que hem dut a terme, el nombre d’entitats
i sales actualitzades al cens i al cercador de sales i espais, el nombre de formacions dutes a terme
així com el nombre d’assistents. Recollir i tenir constància de tots aquests indicadors és important
de cara a fer palesa el gran nombre d’accions dutes a terme al llarg de tot un any des del servei.
De cara a planificar i millorar el servei per següents anys, ens sembla interessant fer constar altres
indicadors que ja hem anat recollint però que fins ara no han constat a la memòria com són, per
exemple, les avaluacions que les persones joves fan dels recursos i serveis dels que han fet ús.

