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PRESENTACIÓ DE LA MEMÒRIA ANUAL

La memòria anual
Durant les properes pàgines es rendeixen comptes de totes aquelles accions que des del
CRAJ s’han dut a terme durant el 2022 amb l’objectiu de donar suport i facilitar la gestió a les
entitats i col·lectius de joves de la ciutat.

Aquesta memòria anual es pot entendre millor si es llegeix al costat del Projecte 2022 que es
va publicar a la web del CJB el 25 de febrer del 2022, i que va ser aprovat a l’Assemblea
General de la mateixa entitat un mes més tard. Al Projecte 2022, molt breument, s’expliquen
quins són els recursos que des del CRAJ s’ofereixen a les associacions i col·lectius de joves de la
ciutat, així com en quines línies específiques de millora es preveia treballar durant el 2022.

En el present document, en canvi, es fa una fotografia de quin és l’estat actual dels usos que les
entitats han fet dels recursos del CRAJ durant aquest any 2022, així com quina és la situació
de les diferents línies de treball que es van plantejar per enguany.

Les tendències del 2022
L’any 2022, a diferència de l’any anterior, ja no ha estat tan marcat per la pandèmia a causa de la
covid-19, tot i que s’han notat els seus efectes. La pandèmia ha afectat negativament en els
cicles de relleu de les entitats juvenils i en els hàbits de les persones joves, també en l'àmbit de
la participació associativa.

Això s’ha vist reflectit, sobretot, en l’assistència a les formacions programades, que ha
disminuït i ha estat molt més irregular que anys anteriors. Tanmateix, el nombre de càpsules a
mida ha augmentat, igualant en nombre d’hores a les formacions programades. Així doncs, les
entitats s’han seguit formant amb el CRAJ però des d’altres formats.

A més, el nombre d’assessoraments també ha disminuït en comparació al 2021. Això pot ser
degut al nou format dels articles i a la seva difusió, ja que cada vegada s’hi resolen més dubtes
de les associacions i, per tant, calen menys assessoraments. Tot i això, el nombre total de
consultes rebudes sí que ha augmentat i això ho atribuïm a la consolidació de l’ús de WhatsApp
com a canal on les entitats poden adreçar directament els seus dubtes.

Pel que fa al lloguer de material, enguany les xifres d’usos són molt més elevades que l’any
anterior, gràcies a la suspensió de restriccions en l’organització d’esdeveniments, i s’ha superat
el volum de reserves d’anys prepandèmia.

Així doncs, tot i la disminució d’usos en alguns serveis, aquest any el CRAJ ha mantingut una
activitat alta i ha pogut reprendre tots els recursos en el mateix format que abans de la
pandèmia.
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QUÈ ÉS EL CRAJ?
El Centre de Recursos per a les Associacions Juvenils de Barcelona (CRAJ) té l’objectiu de
donar suport i facilitar la gestió diària de les associacions i col·lectius de joves de la ciutat
perquè aquestes puguin desenvolupar amb èxit els seus projectes i activitats.

El CRAJ està gestionat pel Consell de la Joventut de Barcelona (CJB) mitjançant un conveni de
gestió cívica amb el Departament de Joventut de l’Ajuntament de Barcelona.

I el CJB?

El CJB és una plataforma d’associacions i col·lectius que representen la joventut organitzada
de Barcelona. Treballa en xarxa per promoure l’associacionisme, genera discurs sobre les
problemàtiques i inquietuds de les persones joves i contribueix a aportar propostes i construir
alternatives.

El CJB gestiona, mitjançant un conveni de gestió cívica, el CRAJ. Això vol dir que la seva junta
directiva en fa seguiment periòdicament i que el projecte i les línies d’actuació del CRAJ
s’aproven anualment a l’assemblea general del CJB.

Un dels quatre pilars que defineix la tasca del CJB és el foment de l’associacionisme juvenil.
Per aquest motiu i per la seva capacitat de representació de la veu de les joves associades de la
ciutat, és considerat un agent idoni per a la gestió del Centre de Recursos per a les
Associacions Juvenils de Barcelona.

Públic destinatari

El CRAJ comparteix amb la seva entitat gestora (CJB) l’objectiu de fomentar l’associacionisme
juvenil i, per tant, totes les activitats del CRAJ van dirigides a les associacions i col·lectius de
joves que existeixen a la ciutat i a totes aquelles joves que no participen en cap d’aquests
espais però podrien tenir interès a fer-ho.

El Consell de la Joventut de Barcelona (CJB) defensa que l’associacionisme juvenil té les
següents característiques singulars:

● Sense ànim de lucre
● Projectes liderats de forma voluntària per persones joves
● Amb un funcionament democràtic
● Amb el compromís i el treball per una societat millor com a finalitat

Recursos que ofereix

● Presencialment i/o en línia, són els recursos que comporten una interacció més directa
o constant entre l’equip tècnic del CRAJ i les joves associades.

● En línia, oferts majoritàriament a través de la pàgina web del servei.

● Presencialment, són una sèrie de recursos materials que no es poden oferir de cap altra
manera.
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La qualitat dels recursos del CRAJ

El CRAJ està subjecte a dos compromisos de servei (anomenats SLA, service level agreement, o
acord de nivell de servei) amb el compliment dels quals garanteix una qualitat mínima en la
prestació dels seus recursos. Des del moment de la seva implantació fins a l’actualitat, ambdós
compromisos s’han complert amb escreix i es treballa perquè es continuï així. Són:

● Compromís de donar resposta al 90% de les entitats juvenils abans de 3 dies hàbils.
● Compromís perquè el grau de satisfacció de les persones usuàries tingui una mitjana

resultant igual o superior a 8 sobre 10.

Així mateix, les persones que conformen l’equip del CRAJ vetllen per oferir una atenció de
qualitat, adaptada al màxim a les necessitats de les entitats juvenils en cada moment i
coordinant-se amb la resta d’agents de la ciutat quan s’escau.

Per aquest motiu es recullen diàriament indicadors de gestió de tots els recursos que
s’ofereixen. L’objectiu d’aquests indicadors és garantir que tots els recursos del CRAJ estiguin
actualitzats, en les millors condicions possibles, així com assegurar que les persones que en fan
ús els trobin realment útils i també detectar noves necessitats.

A les memòries semestral i anual del CRAJ es rendeixen comptes, a través de tots aquests
indicadors, sobre l’activitat i els resultats obtinguts.
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USOS DELS RECURSOS DEL CRAJ DE GENER A DESEMBRE

Nombre total d’usos 2.775

SLA: Percentatge de respostes donades abans de 3 dies hàbils 100%

SLA: Grau de satisfacció de les persones usuàries 9,00

3.1 Recursos presencials i/o en línia
3.1.1 Consultes i assessoraments

Consultes

Nombre de consultes ateses 1.747 usos

Assessoraments realitzats segons temàtica

Nombre d’assessoraments realitzats 114 usos

Satisfacció mitjana dels assessoraments 9,55
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3.1.2 Acompanyaments

Entitats a qui s’ha acompanyat

Districte Nombre d’entitats ateses Nombre d’usos

General Barcelona 8 20 usos

Sant Martí 2 8 usos

Gràcia 4 16 usos

Sant Andreu 3 12 usos

Eixample 1 5 usos

Sants-Montjuïc 1 2 usos

Les Corts 1 2 usos

3.1.3 Formacions

Formacions programades

Durant l’any 2022 s’han fet més de 60 hores de formació a través de 18 formacions
programades amb un total de 348 persones assistents i una nota mitjana de 8,55. A
continuació es detallen les dades de cadascuna:

Data Títol
Nombre
d’hores

Persones
assistents

Percentatge
d’assistents
d’entitats
juvenils

Valoració
mitjana
de les
assistents

Dijous 13
de gener

Sessió informativa
sobre les Subvencions
municipals 2021 de
l’Ajuntament de
Barcelona

2 h 30 persones 50 % 8,46

Dimarts 8
de febrer

La justificació de les
subvencions a l'entitat

2 h 13 persones 61,54% 8,89

Dijous 10
de febrer

El relleu a l’entitat:
Revisem els rols de
poder per deixar pas

2 h 15 persones 80% 8,89

Dimecres 16
de febrer

Les neurodivergències
a les entitats juvenils

2 h 18 persones 88,89% 7,86
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Dimarts 29
de març

Fem-nos visibles:
Millorem la
comunicació a l'entitat

2 h 5 persones 100% 9,00

Dimecres 23,
30 de març
i 6 d'abril

Batolla el masclisme
per a homes

6 h 14 persones 100% 8,67

Dimarts 26
d’abril i
3 de maig

Aprofundiment en el
Batolla el masclisme:
Gestió d’agressions

4 h 8 persones 87,50% 8,67

Dijous 12 i
19 de maig

Aprofundiment en el
Batolla el masclisme:
Interseccionalitat
i LGBTI+

6 h 7 persones 57,14% 8,33

Dimarts 17
i dijous 19
de maig

Fiscalitat sota control:
Obligacions a les
entitats

6 h 9 persones 44,44% 8,33

Dimecres 1 i
8 de juny

Saber és salvar:
Primers auxilis per
entitats juvenils

6 h 12 persones 100% 8,76

Dijous 22 de
setembre

Diversifiquem els
ingressos de l'entitat

2 h 10 persones 70,00% 9,44

Dimarts 4
d'octubre

No hi ha planeta B! 2 h 2 persones 50,00%
No hi ha

dades.

Dilluns 10
d'octubre

Obligacions legals de
l'entitat

2,5 h 10 persones 70,00% 9,44

Dijous 3 i 10
de novembre

Gestió econòmica 4 h 8 persones 75,00% 7,92

Dimarts 15
de novembre

L'art de fer cartells 2 h 9 persones 66,67% 8,33

Dimecres 23
de novembre

Punts lila 2 h 21 persones 66,67% 6,67

Dimarts 13
de desembre

Antiracisme 2,5 h 10 persones 90,00% 7,92

Dimecres 21
de desembre

Cures en col·lectiu 2,5 h 20 persones 85,00% 9,44
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Càpsules a mida

Durant l’any 2022 s’han dut a terme 17 càpsules a mida, que són aquelles formacions
adaptades a les necessitats específiques de l’entitat que la realitza, sumant un total de 63 hores
i 328 persones assistents, amb una nota mitjana de 9,08.

Les temàtiques tractades a les càpsules a mida han estat:

Temàtica
Nombre
de
càpsules

Nombre
d’hores

Temes treballats

Associacionisme i
voluntariat

6 32,75 h

● Participació en la societat i en
diferents àmbits.

● Característiques de
l’associacionisme, el voluntariat i els
col·lectius.

● Tràmits per crear una associació.

Estratègia i valors -
Punts Lila

5 14,5 h

● Construcció social del gènere i els
privilegis.

● Què són les violències masclistes i
com es manifesten.

● Construcció d’espais segurs.
● Pautes d’organització i intervenció i

protocol d’actuació.

Cures 4 11 h

● Ètica de la cura.
● Explorar i debatre bones pràctiques

per la sostenibilitat col·lectiva.
● Abordatge de conflictes i

comunicació interna.
● Rols de poder i comunicació no

violenta.

Participació i
democràcia

1 3 h

● Democràcia profunda: què és?
● Rols i dinàmiques de poder.
● Com facilitar la participació.
● Governança i organització interna.

Gestió econòmica 1 2 h
● Com finançar els projectes.
● Revisió de les eines comptables.
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La valoració general de les càpsules a mida és molt positiva, amb una puntuació mitjana de
9,08. A continuació es poden veure algunes valoracions qualitatives d’aquestes:

● “Moltes gràcies!! Ha sigut molt enriquidor i necessari per totes. Crec que tant per dins com per
fora de l'associació. Calia que algú extern ens digués això.”

● “Moltes gràcies a tu per la dinàmica! La veritat que vam sortir totes molt contentes.”

● “Quina bona feina i gràcies per oferir aquests recursos, són genials! M'ha agradat molt i molt
guai la dinamització.”

● “M’ha ajudat molt no només a adonar-me de les mancances que tenia l’organització, sinó en
l'àmbit personal també.”

● “Ha estat una formació entenedora i molt pràctica que ens ha fet plantejar-nos com ho fem i
per què.”

● “Tant de bo haguéssim pogut estar més estona! Ha sigut molt útil i sobretot molt
personalitzada, era el que necessitàvem, moltes gràcies!”

● “Ha estat tot molt entenedor, didàctic i de gran ajuda! He après molt!”

Fotografies de càpsules a mida del 2022
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3.2 Recursos en línia

Manteniment Visites web

Articles i publicacions
*Estimació a partir de les dades
del 2n semestre.

● 122 articles disponibles
● 20 articles nous
● 19 articles actualitzats

2.130 visites a la pàgina
principal i cercador
114.497 visites a articles*

Plantilles de
documentació
associativa

● 56 plantilles disponibles
● 56 plantilles actualitzades

40.378 visites

Cens d’entitats juvenils ● 745 entitats registrades
● 221 entitats actualitzades

1.575 visites

Taulells d’anuncis ● 906  anuncis publicats:
○ Finançament: 166
○ Formacions: 222
○ Voluntariat: 117
○ Ofertes laborals: 401

76.318 visites

Agenda associativa
*Estimació a partir de les dades
del 2n semestre.

● 630 esdeveniments publicats
● Nou format de difusió a través

d’aplicacions de missatgeria:
L’Òliba CRAJillera.

8.330 visites*

Cercador de sales i
espais

● 190 espais consultables
● 32 espais actualitzats
● 84 sales actualitzades
● 18 noves sales

9.499 visites

Eina d’autodiagnosi ● 10 formularis disponibles
● 2 nous formularis

1.001 visites

Visites als diferents recursos de la web de gener a desembre de 2022
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3.2.1 Articles i publicacions

Com es veurà més endavant, aquest any s’ha consolidat el nou format d’articles a la web. Els
més visitats des que es recullen dades específiques (juliol 2022) han estat els següents:

1. Obtenció del certificat negatiu de Delictes de Naturalesa Sexual (DNS)
2. Normativa d’activitats d’educació en el lleure amb menors
3. Plantilla de sol·licitud de drets d’imatge
4. Plantilla de política de protecció de dades
5. Plantilla de rebut de pagament
6. Plantilla de presentació d’al·legacions
7. Plantilla de renovació dels membres de la Junta Directiva
8. Model 036: com demanar el NIF de l’associació per primer cop?
9. La protecció de dades a l’entitat
10. Organització d’un Punt Lila

A més, destaquem el nou recurs ‘Tresoreria Transformadora: les finances ètiques en
l’associacionisme juvenil’ publicat a l’octubre de 2022 i elaborat en col·laboració amb altres
entitats, com s’explica més endavant, que ha tingut molt bona rebuda.

Captures de diverses pàgines del recurs web ‘Tresoreria Transformadora’
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3.3 Recursos presencials

3.3.1 Lloguer i cessió de material

Nombre d’usos 521 usos

Comparativa d’usos dels diferents materials de lloguer, cessió i venda

3.3.2 Bústia per entitats

Nombre d’usos 9 entitats amb bústia
13 usos
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ESTAT DE LES LÍNIES DE TREBALL
Enguany, tal com s’explica al projecte 2022, s’ha seguit treballant en 5 línies generals o àmbits
transversals que emmarquen 10 línies més específiques. A continuació es llisten totes les línies
generals i específiques.

4.1 El sentit i l’estructura

1. Publicació i aplicació del Marc Teòric

2. Sistematització de les demandes i necessitats de les entitats

4.2 La millora constant dels recursos

3. Aplicació del nou sistema de gestió de formacions

4. Consolidació del nou format de publicacions

5. Reestructuració de les categories del Cens d’entitats

6. Ampliació de l’eina d’autodiagnosi

7. Millora general del lloguer, cessió i venda de material

4.3 El treball en equip

8. Revisió i millora dels processos interns de treball en equip

4.4 El treball en xarxa

4.5 La comunicació

9. Renovació del butlletí setmanal “Punt Info”

10. Definició d’una nova estratègia comunicativa

A les següents pàgines s’exposa l’estat actual de totes les línies generals i específiques i la feina
feta sobre cadascuna al llarg de tot l’any.
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4.1 El sentit i l’estructura
En aquesta línia general es treballa per garantir que el CRAJ i tots els recursos que ofereix

tinguin sentit i siguin coherents entre ells i amb l’objectiu general de donar suport i facilitar la
gestió diària de les associacions i col·lectius de joves de la ciutat.

1. Publicació i aplicació del Marc Teòric

Objectiu Disposar d’un marc conceptual sobre el bon funcionament d’una associació o
col·lectiu, aplicable a totes les entitats a qui ens dirigim. Objectiu compartit i
coordinat amb Torre Jussana.

Accions ● Coordinar-se amb Torre Jussana per reprendre aquesta línia
● Aplicar el Marc Teòric a l’organització dels recursos del CRAJ

(assessoraments, acompanyaments, formació…)
● Finalitzar la redacció del contingut
● Planificar com es farà públic

Memòria Durant els primers mesos de l’any es va aplicar l’estructura general del Marc
Teòric a l’organització dels recursos del CRAJ. Fins llavors, les temàtiques
associatives ja es podien veure a la pàgina web d’articles i publicacions. Ara, a
més, també quedaran reflectides en la recollida d’indicadors de consultes,
assessoraments i formacions i també es tenen en compte a l’hora de revisar
altres recursos com l’eina d’autodiagnosi, per exemple.

Per tant, a partir del 2023, els indicadors sobre temàtiques associatives que el
CRAJ recollirà estaran unificats per a tots els recursos que tenen a veure amb
aquestes temàtiques i que són els següents: consultes, assessoraments,
formacions, articles, plantilles i eina d’autodiagnosi.

També s’ha reprès la coordinació amb Torre Jussana per continuar treballant
en aquesta línia i actualment (gener 2023) el Marc Teòric compartit es troba en
fase de redacció. És per això que la seva publicació està prevista pel primer
semestre de 2023 i es durà a terme a través dels canals de difusió habituals del
CRAJ (pàgina web i xarxes socials).
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2. Sistematització de les demandes i necessitats de les entitats

Objectiu Sistematitzar la recollida de les necessitats i demandes de les entitats juvenils
d’una manera que faciliti la millora constant dels recursos del CRAJ.

Accions ● Identificar i revisar les vies d’entrada a través de les quals es recull
aquesta informació

● Definir les temàtiques i subtemàtiques que es fan servir per recollir la
informació sobre la base del Marc Teòric (línia específica 1)

● Crear un nou mètode de sistematització de demandes i necessitats

Memòria Durant els primers mesos de l’any es van identificar les vies d’entrada a través
de les quals el CRAJ rep necessitats i demandes de les entitats juvenils. A grans
trets, són les següents:

● Consultes rebudes (tant pels canals habituals de comunicació amb les
entitats -WhatsApp, correu electrònic, telèfon- com a través dels
assessoraments o acompanyaments)

● Reunions de territori
● Formacions (tant les programades com les càpsules a mida): dubtes i

inquietuds que plantegen les participants
● Fira d’entitats del CJB
● Grups de treball del CJB

Posteriorment a aquesta identificació es van definir les temàtiques
associatives per recollir la informació corresponent, d’acord amb el Marc
Teòric, i que són les mateixes que es fan servir per recollir indicadors d’altres
recursos del CRAJ (línia específica 1).

Per últim, s’ha establert un nou mètode per recollir les demandes i necessitats
de les entitats d’una manera més sistematitzada i que es posarà en marxa a
partir de 2023, a partir, sobretot, de la informació recollida per les consultes
rebudes i per les reunions de territori. Aquest servirà per poder millorar com
el CRAJ dona resposta a les necessitats de les entitats a l’hora de:

● Programar noves formacions
● Publicar nous articles i plantilles
● Actualitzar articles i plantilles existents
● Crear nous formularis de l’eina d’autodiagnosi
● Fer difusió de coneixement associatiu
● Formar l’equip tècnic
● Definir el projecte i objectius anuals
● Treballar en xarxa i coordinar-se amb altres agents
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4.2 La millora constant dels recursos
L’activitat del CRAJ es basa en oferir una atenció de qualitat i propera que s’adapti àgilment a la
realitat del moment de les entitats juvenils. Per fer-ho, cal detectar les necessitats de les joves
associades i alhora fer una revisió constant d’allò que s’està oferint amb l’objectiu que sigui
útil i respongui a la realitat associativa. Aquesta línia general és la que engloba el gruix de
línies específiques:

3. Aplicació del nou sistema de gestió de formacions

Objectiu Millorar i consolidar el procés de programació trimestral de formacions.

Accions ● Redefinir el procés de programació de formacions segons les
temàtiques que s'ofereixen

● Optimitzar les tasques de creació, definició, publicació a la web i difusió
de les formacions en els rols de l’equip tècnic

○ Acotar uns terminis sistemàtics per la planificació i publicació
de les diferents formacions trimestrals

○ Actualitzar el Pas a pas amb els nous terminis i tasques
establertes

● Adaptar l’oferta formativa a les temàtiques associatives on hi hagi més
demanda o mancances de les entitats

Memòria Durant els mesos de gener i febrer es va replantejar el sistema de programació
de formacions, totes les tasques que implica i les tècniques responsables de
cadascuna d’elles. El propòsit principal ha estat optimitzar la feina i agrupar
tasques similars per tal que el procés de programació sigui més àgil i eficaç.

Un dels canvis més importants és que a partir d’ara es podrà consultar la
programació de formacions de tot un trimestre a finals de l’anterior.

Durant l’últim semestre, sobretot, s’ha tingut en compte les inquietuds de les
entitats recollides a través de diversos canals a l’hora de programar les
formacions, tant dels mesos de setembre a desembre com les del primer
trimestre del 2023.

N’és un exemple la taula rodona “Punts Lila: reptes a l’hora d’organitzar-nos”,
organitzada amb la col·laboració de Cúrcuma Cooperativa, CJAS i les
assemblees feministes del districte de Les Corts, El Clot i del barri del Coll i que
va tenir molt bona rebuda.
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4. Consolidació del nou format de publicacions

Objectiu Consolidar el nou format de publicacions i el procés d’elaboració i actualització
d’aquestes.

Accions ● Incorporar als articles web un índex interactiu per fer la informació més
accessible i navegable

● Valorar incorporar un nou format de divulgació de coneixement
associatiu a través dels canals comunicatius del CRAJ (línia específica
10)

● Revisar i posar en marxa el nou sistema d’elaboració d’articles definit
durant el 2021

● Finalitzar la revisió del format de tots els articles i publicacions
● Finalitzar l’actualització de publicacions antigues a la nova pàgina web

Memòria Durant aquest any, s’ha incorporat un índex interactiu als articles més
extensos, en la línia de fer més accessible tota la informació que s’ofereix
(exemple 1, exemple 2).

Per altra banda, i per reforçar aquesta accessibilitat, s’han plantejat nous
sistemes de divulgació d’informació a través de les xarxes socials. Aquests,
utilitzen un to provocador per cridar l’acció dels receptors; ja que les xarxes
socials són un entorn amb un gran volum d’informació on cal fer-se veure per
arribar als usuaris. Alhora, es combinen aquests posts provocadors i visuals
amb altres d’imatges o vídeos més pràctics o propers a l’equip tècnic; destacant
el vessant humà i la proximitat del CRAJ.
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Pel que fa a la revisió i implementació del procés d’elaboració d’articles, s’han
definit millor les tasques, passos i criteris a seguir en aquest procés i s’ha
començat a posar en marxa, tot i que caldrà consolidar-lo.

En aquest sentit, destaca la revisió del format i els continguts de tots els
articles que es poden trobar a la web, finalitzant així la revisió de contingut que
es va traspassar a la nova web al llarg de l’any 2021. A més, s’ha incorporat un
nou mecanisme a la pàgina web que permetrà conèixer quins són els articles
més consultats a partir d’ara.

5. Reestructuració de les categories del Cens d’entitats

Objectiu Revisar i unificar les categories en què classifiquem les entitats juvenils del
Cens d’entitats.

Accions ● Identificar i recollir les diverses classificacions d’entitats existents
● Comparar-les amb altres classificacions externes: Cens d’entitats

juvenils de la Generalitat i Fitxer General d’Entitats Ciutadanes de
l’Ajuntament de Barcelona

● Unificar les diferents classificacions
● Classificar la totalitat d’entitats del cens segons les noves categories

Memòria Enguany s’han revisat i unificat les categories en què es classifiquen les
entitats juvenils del cens. S’havia detectat que existien diverses classificacions,
tant a la mateixa base de dades interna com al Cens d’entitats juvenils. A través
de comparar-les entre elles i amb altres classificacions externes, s’ha dut a
terme un procés d’unificació de les categories amb tot l’equip del CRAJ.

Tot i la reestructuració de les categories, encara no s’ha pogut implementar a
les entitats del cens, a causa de l’atac informàtic patit a mitjans de setembre al
servidor del CJB. Resta pendent, doncs, aplicar aquesta nova categorització,
classificant la totalitat d’entitats del cens, perquè quedi reflectit al cercador
d’entitats de la pàgina web. Es durà a terme durant el 2023.
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6. Ampliació de l’eina d’autodiagnosi

Objectiu Ampliar el nombre de formularis amb altres temàtiques d’interès associatiu
que siguin coherents amb les temàtiques del Marc Teòric i dels àmbits del CJB.

Accions ● Incorporar l’autodiagnosi sobre perspectiva LGBTI+
● Incorporar l’autodiagnosi sobre comunicació externa
● Valorar la incorporació de l’autodiagnosi sobre altres temàtiques
● Donar a conèixer l’eina d’autodiagnosi a les entitats juvenils a través

dels canals comunicatius del CRAJ

Memòria Durant aquest any s’ha incorporat l'autodiagnosi sobre perspectiva LGBTI+ i
l’autodiagnosi de comunicació externa.

També s’ha valorat incloure altres autodiagnosis sobre temàtiques
associatives com per exemple: cures, perspectiva interseccional o
transparència, que s’han inclòs a les temàtiques per elaborar i afegir a la web
més endavant.

A més, s’han revisat les autodiagnosis actuals i s’han separat les preguntes per
blocs per facilitar l’ús de l’eina. També s’ha creat una nova capçalera pels
formularis i s’ha treballat per definir una manera unificada de donar resposta a
les autodiagnosis que arriben, que es posarà en marxa al 2023.

Respecte a donar a conèixer l’eina, s’ha prioritzat destacar-la en el butlletí
setmanal ‘El Tastet Associatiu’, via de comunicació de més impacte del CRAJ, i
també s’ha fet alguna publicació a les xarxes socials. Alhora, per poder
monitoritzar millor les visites a aquesta eina, s’ha implementat un nou sistema
d’enllaços a la web que permet veure les visites concretes a cada un dels
formularis d’autodiagnosis.

7. Millora general del lloguer, cessió i venda de material

Objectiu Millorar el recurs de lloguer, cessió i venda de material actualitzant la seva
estètica i funcionalitat així com la informació que s’ofereix i la mateixa oferta
de materials, que s’ha d’adaptar a les demandes i necessitats de les entitats
juvenils.

Accions ● Afegir els nous materials a la web
● Unificar els noms de les tarifes de lloguer de material
● Actualitzar la normativa de lloguer i cessió de material
● Revisar la CRAJA d’eines
● Oferir un recull d’altres serveis de lloguer i cessió de material de

Barcelona
● Revisar i ampliar l’oferta de material
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● Revisar els preus de lloguer i venda de material
● Actualitzar les fotografies dels materials a la pàgina web i unificar el

seu format
● Millorar el format de les guies d’ús dels materials de lloguer

Memòria A inicis del 2022 es va actualitzar la web amb nous materials que l’any anterior
no hi eren, com el videoprojector i els walkies. També es va revisar la normativa
de lloguer i el seu format, la CRAJA d’eines i els noms de les tarifes de lloguer
de material. Per últim, es va crear un nou apartat a la web que recull diverses
entitats que també fan lloguer o cessió de materials: Lloguer i cessió de
material d’altres entitats.

A finals d’any, s’ha revisat i ampliat l’oferta de material, així com els seus preus
de lloguer i venda, que s’han ajustat una mica a l’alça, després d’anys congelats.
Tant els preus com el lloguer de nous materials aplicaran a partir del 2023.

Els materials nous adquirits són: generador elèctric, 2 altaveus autoamplificats
de 1000 W, 4 focus led, 2 trípodes de llum blanca, carpa per a punt lila, xarxa de
vòlei platja, slackline i tokens o fitxes per consumicions.

Durant aquest temps, també s’ha dut a terme una revisió de totes les
fotografies dels materials a la web, se n’han fet de noves i s’han implementat a
la web. Amb aquesta acció es pretén ensenyar millor els materials, les seves
funcions i les informacions i característiques d’interès per les entitats que els
lloguen.

Per últim, també s’ha iniciat l’actualització del format de les guies d’ús dels
materials, per fer-les més entenedores i coherents amb la imatge i estil actuals
del CRAJ.
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4.3 El treball en equip
L’equip tècnic del CRAJ està format per cinc persones que dia a dia mantenen en funcionament
l’atenció a les entitats i tot allò que s’ofereix. Tot i que cada plaça té unes tasques associades, la
coordinació i el treball en equip formen part de la metodologia del CRAJ i per això és
necessari generar espais de treball que facilitin la participació i construcció col·lectiva.

8. Revisió i millora dels processos interns de treball en equip

Objectiu Revisar i continuar millorant els processos interns de gestió i treball perquè
aquests siguin compartits i facilitin el dia a dia de tot l’equip.

Accions ● Generar més espais de creació i col·laboració entre l’equip
● Preparar les tancades de l’equip de manera col·lectiva
● Revisar i actualitzar el sistema de recollida d’indicadors de gestió

Memòria Durant el 2022 l’equip del CRAJ ha dut a terme un total de 21 reunions
ordinàries i 2 tancades, preparades de manera col·lectiva, a més de diverses
reunions de seguiment sobre el projecte 2022.

Un aspecte a destacar d’aquesta organització és que fa partícips a totes les
membres de l’equip en la millora constant dels recursos del CRAJ; com ho
poden ser els articles i publicacions, la programació de formacions o l’eina
d’autodiagnosi. Enguany, a més, també ha servit per analitzar conjuntament
l’estratègia comunicativa (línia específica 10).

Pel que fa a la recollida d’indicadors, s’han introduït algunes millores com
començar a recollir dades sobre l’ús i les visites a l’eina d’autodiagnosi o aplicar
les categories del Marc Teòric en la recollida de dades dels assessoraments i
consultes. Així doncs, la recollida de dades cada vegada es fa d’una manera més
acurada i és més útil a l’hora de millorar els recursos del CRAJ.
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4.4 El treball coordinat i en xarxa
El CRAJ té relació i es coordina amb diversos equips i serveis adreçats a les joves de Barcelona,
amb altres entitats que ofereixen suport a l’associacionisme i amb altres agents clau amb qui és
important treballar per optimitzar recursos i generar sinergies. D’aquest semestre destaquem
el següent treball coordinat i en xarxa:

CJB Coordinació general

Durant el 2022 s’ha millorat substancialment la coordinació entre el CJB i el
CRAJ i la incidència del primer en la gestió del segon. S’han generat espais de
treball conjunts amb les treballadores d’ambdós equips i el secretariat i s’han
establert reunions regulars de coordinació entre la Direcció de Programes del
CJB i la Coordinació del CRAJ.

Àrea de territori

Aquest any s’ha seguit participant en les reunions de territori del CJB que
s’han realitzat a tots els districtes de la ciutat. En total, han participat 60
entitats juvenils de base comunitària i arrelades al territori. Aquestes són de
tipologies diverses: educatives, col·lectius d'incidència social i política,
plataformes territorials, culturals i organitzacions polítiques.

En aquestes trobades territorials s’han detectat necessitats de caràcter
intern de 28 entitats, de les següents temàtiques: legalitat, gestió econòmica,
finançament, comunicació externa, estratègia i valors, projectes i activitats,
participació i cures. D’aquestes necessitats, 14 han estat materialitzades en
l’ús dels recursos del CRAJ (assessoraments, formacions i càpsules a mida o
acompanyaments).

A més, des de l’àrea de territori s’elaboren informes anuals sobre l’estat de les
entitats juvenils de cada un dels districtes. En aquests informes de districte
s’identifiquen necessitats i circumstàncies. Durant el segon semestre s’ha
elaborat un informe que recull les demandes a escala de ciutat i s’ha
programat un acte de presentació d’aquest. La finalitat d’aquest informe és
que sigui una eina de treball, politització i visibilitat de l’associacionisme juvenil
de base comunitària de la ciutat de Barcelona.

I, com a novetat, per mantenir un contacte més regular amb les tècniques de
joventut, s’ha començat a fer reunions de seguiment dels acords presos al cap
de sis mesos de la reunió amb regidoria. Això no vol dir que no hi hagi contacte
fins llavors, però servirà per establir com a mínim un espai anual de trobada i
treball.
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Àrea de feminismes

El més destacat d’aquest any en l’àrea de feminismes és el treball realitzat en
matèria de Punts Lila. S’ha començat a oferir càpsules a mida sobre
l’organització d’aquests, s’ha iniciat un recull de recursos sobre Punts Lila que
ofereix l’administració, s’ha organitzat una taula rodona sobre la temàtica (com
s’ha comentat a la línia específica 3) i s’ha revisat i ampliat el material de cessió
gratuïta del protocol contra violències.

També s’han creat dos articles nous en relació amb els feminismes:
Organització d’un Punt Lila i Perspectiva feminista en l’organització
d’esdeveniments; i s’ha creat una nova autodiagnosi sobre perspectiva LGBTI+.
A més, amb motiu del 8M, es va fer un recull de les activitats associatives de la
ciutat: Agenda d’actes feministes en motiu del 8M 2022!

Per altra banda, s’ha celebrat la 3a edició del cicle formatiu Batolla el
masclisme per a entitats juvenils, projecte en comú amb el CJB. S’ha col·laborat
amb Cúrcuma, Maria Rodó, el Centre Jove d’Atenció a les Sexualitats (CJAS) i
Plural, Centre de masculinitats.

També s’ha obert un servei de consultoria per donar suport a les entitats en
l’abordatge d’agressions masclistes, a càrrec de les professionals del CJAS.

Torre
Jussana

Durant aquest any s’han dut a terme 5 reunions de coordinació amb Torre
Jussana. A banda de temes ordinaris de seguiment, s’ha tractat el Marc Teòric i
la coordinació a l’hora de programar formacions.

A més, s’ha organitzat conjuntament el Cicle formatiu de fiscalitat i s’ha fet les
derivacions d’entitats corresponents, ja sigui de Torre Jusana al CRAJ o
viceversa.

Per últim, algunes persones de l’equip tècnic del CRAJ han assistit a
formacions del servei que poden ser útils al CRAJ. Concretament, una sobre
Finançament europeu i una altra sobre Governança democràtica i
participativa.

Taula
d’assesso-
rament i
eines ESS

Hi formen part: Torre Jussana, Coòpolis, Barcelona Activa, Federació de
Cooperatives de Treball de Catalunya i el CRAJ.

Enguany s’han dut a terme 7 reunions de la Taula d’ESS i s’ha treballat al
voltant de dues línies principals. La primera, la càpsula formativa "Associació o
cooperativa" que s’organitza anualment i, per altra banda, valorar quina
resposta es pot donar a les associacions i cooperatives que estan en procés de
dissolució i quin acompanyament se'ls pot oferir.

MEMÒRIA ANUAL  2022 23

https://www.crajbcn.cat/organitzacio-punt-lila/
https://www.crajbcn.cat/perspectiva-feminista-organitzacio-esdeveniments/
https://www.crajbcn.cat/perspectiva-feminista-organitzacio-esdeveniments/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd5StV3N1E5YT5HqVodsF9LRx91zPJ5xt7LoRvRcqPhqYc2Dg/viewform
https://www.crajbcn.cat/agenda-8m-2022/
https://www.crajbcn.cat/batolla-masclisme-2022/
https://www.crajbcn.cat/batolla-masclisme-2022/
https://www.crajbcn.cat/batolla-el-masclisme-servei-de-consultoria/
https://www.crajbcn.cat/anunci/fiscalitat-sota-control-obligacions-a-les-entitats/


LaCoordi Durant aquest any ha sorgit una col·laboració amb LaCoordi, on es van sumar
també Esplac i Escoltes Catalans, per elaborar un recurs web sobre finances
ètiques aplicades a l’associacionisme juvenil.

El recurs ‘Tresoreria transformadora: les finances ètiques en l’associacionisme
juvenil’ ha vist la llum durant la tardor, en el marc de la FESC 2022. Aquest
recurs web facilita informació per conèixer les finances ètiques a fons. A més,
també hi ha resolució de dubtes, un espai per formular consultes i recursos
pedagògics.

Des que va sorgir la col·laboració i fins a acabar l’any, s’han dut a terme 16
reunions amb els diversos agents implicats. A més, a partir de la publicació del
recurs ja han arribat consultes relacionades amb la temàtica i el recurs web ha
obtingut 929 visites només entre novembre i desembre.

Altres
entitats

A més, durant l’any també hi ha hagut coordinació amb altres agents, ja sigui
per a l’organització conjunta de formacions o per altres qüestions:

● CJAS
● Cúrcuma cooperativa
● Colectic
● SOS Racisme
● Escola Lliure el Sol
● Escola de formació Guillem Agulló
● Servei Civil Internacional
● Creu Roja
● Institut Municipal de Persones amb Discapacitat
● Ecologistes en Acció
● Aula Ambiental de la Sagrada Família
● Zeroport
● Enginyeria Sense Fronteres
● Consell Nacional de Joventut de Catalunya (CNJC)
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4.5 La comunicació

9. Renovació del butlletí setmanal Punt Info

Objectiu Renovar el disseny i estructura del butlletí electrònic setmanal, per tal
d’adequar-lo a la nova imatge gràfica del CRAJ i organitzar-lo amb els
continguts i necessitats actuals.

Accions ● Definir els punts que generen més interès del butlletí a partir de les
mètriques

● Estudiar els butlletins recopilats del món associatiu per veure les
tendències de disseny i organització en aquests

● Analitzar els punts forts i febles del butlletí actual
● Adaptar la línia gràfica del butlletí a la de la web
● Revisar la coherència comunicativa del butlletí
● Maquetar i elaborar el nou butlletí

Memòria Per encetar la renovació del butlletí, durant el mes de març, es va fer una
anàlisi dels punts clau de la versió antiga a partir de l’estadística dels clics dels
últims mesos. Paral·lelament, es va enviar una enquesta a les usuàries més
fidels del butlletí per detectar altres possibles inquietuds.

Alhora, internament, es va dur a terme una revisió del contingut per definir la
nova estructura, tenint en compte les tendències d’altres butlletins i els
resultats extrets de l’anàlisi feta amb les subscriptores.

Així doncs, al maig, amb el número 800, es va presentar el nou disseny: més
adaptatiu, més visual, més accessible i, al cap i a la fi, amb la informació
d’interès per les joves més a mà.

En ell, es presenten 4 notícies destacades (una de principal i 3 de secundàries)
que permeten presentar contingut d’actualitat o d’interès per les persones
receptores. El catàleg de formacions i l’agenda associativa redueixen el detall
d’informació per mostrar més oferta i d’una forma més clara. Les ofertes
laborals i de voluntariat i les opcions de finançament mantenen l’estructura
però amb una imatge renovada.

A aquestes millores se sumen els títols amb enllaços a la web del CRAJ i un GIF
a la part inferior relacionat amb els temes destacats de la setmana, donant un
to més informal i proper.
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Comparativa entre el butlletí antic i el nou.
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10. Definició d’una nova estratègia comunicativa

Objectiu Definir una nova estratègia comunicativa del CRAJ que doni resposta a les
noves tendències i així arribar a més joves associades.

Accions ● Estudiar les noves tendències comunicatives pel que fa a les xarxes
socials

● Analitzar les mancances i punts forts de l’estratègia comunicativa
actual

● Definir els recursos del CRAJ que són menys coneguts i que tenen
mancances comunicatives

● Establir un criteri de tipus de contingut, periodicitat i marc comunicatiu
a les xarxes socials

● Potenciar en contingut aquells àmbits del CRAJ que ho necessitin
● Reforçar amb noves metodologies comunicatives el gruix d’articles i

contingut de la web, per fer-lo arribar a les persones destinatàries

Memòria Amb un entorn comunicatiu constantment canviant i centrat en les xarxes
socials, s’ha buscat la manera de trobar l’encaix entre el format actual de
difusió d’informació i aquests nous canals.

Per fer-ho, es va dur a terme una anàlisi conjunta amb tot l’equip tècnic del
CRAJ, on es van definir quins punts calia potenciar en l'àmbit comunicatiu i
després establir un criteri de periodicitat i priorització dels continguts.

Així, amb aquest criteri, s’han començat a difondre els serveis i articles de
coneixement del CRAJ i s’ha establert que el contingut que es promou
setmanalment amb el butlletí, sigui el que també es va potenciant a les xarxes
socials; creant una difusió multiplataforma i en simbiosi amb les noves formes
de comunicació.

L’ordre de prioritat dels continguts s’estableix conjuntament amb tot l’equip
cada trimestre i es fa tenint en compte els tempos de les associacions i els
materials que poden ser-los més útils en cada moment de l’any.

A partir de l’anàlisi global de la comunicació del CRAJ, va sorgir també la
necessitat de revisar altres vies indirectes de comunicació:

● Revisar material físic de difusió
● Unificar i actualitzar la informació del CRAJ en altres pàgines web
● Fer un calendari genèric intern de temes a comunicar en dates

assenyalades
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Aquestes tasques s’han materialitzat, en primer lloc, amb uns nous adhesius i
unes bosses corporatives del CRAJ que se cedeixen per transportar el material
de lloguer i serveixen també per identificar-lo. Alhora, s’ha reordenat les
publicacions en paper del CRAJ en els expositors físics de l’equipament i s’ha
posat uns QRs per vincular-los a la web, fent així més accessible la informació.

Per altra banda, pel que fa a les pàgines web externes, s’ha fet un exercici de
recopilació de totes elles per després unificar i actualitzar la informació que
s’hi mostra, afegint també noves imatges i enllaços de tot el que el CRAJ
ofereix.

I, en tercer lloc, per tenir en compte les diferents dates assenyalades a
comunicar, s’ha elaborat un calendari anual on consten diferents
esdeveniments i celebracions que es consideren d’importància pel jovent
associat, així com aquelles dates que es vinculen a les diferents temàtiques
associatives i línies de treball del CRAJ. Amb aquest calendari, s’aconsegueix
tenir més en compte les diferents dates importants i poder-se anticipar
comunicativament a elles.
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Persones responsables de l’elaboració d’aquesta memòria:

XAVI BECERRIL, TÈCNIC INFORMADOR

JÚLIA SANUY, TÈCNICA D’ACOMPANYAMENTS

ITZI DIEZ, TÈCNICA D’ASSESSORAMENTS

ORIOL MIRALPEIX, TÈCNIC DE COMUNICACIÓ

CARMEN ALONSO-VILLAVERDE, COORDINADORA

DOCUMENT PUBLICAT AL WEB CJB.CAT EL 24 DE FEBRER DE 2023.

https://www.cjb.cat/
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