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5 1. Eixos d’informació juvenil 

1. Eixos d’informació juvenil 

El Punt InfoJOVE Gràcia (d’ara endavant el PIJ o PIJ Gràcia), és un servei d’informació, orientació, 

tramitació i assessorament per joves de 16 a 35 anys del Districte de Gràcia ubicat a l’Espai Jove 

La Fontana i gestionat pel Consell de la Joventut de Barcelona (d’ara endavant CJB). Forma part 

de la Xarxa de Punts InfoJOVE de Barcelona, d’ara endavant XPIJ, que depèn del Departament de 

Joventut de l’Ajuntament de Barcelona. A la vegada forma part de l’Agència Catalana de Joventut i 

com a membre d’aquesta, interactua dins del marc europeu d’informació i assessorament juvenil. 

 

Infografia 1 Òrgans i institucions amb els que el PIJ Gràcia interactua en diferents nivells. 

La lògica d’aquest entramat d’interaccions és de verticalitat pel que fa a la implementació de la llei 

(Llei de polítiques de joventut 30/2010) i els diferents plans (nacionals i locals) que executa cada 

administració. A mesura que ens anem aproximant al servei en si, veiem aquest retorn en forma 

d’activitats, campanyes i serveis que responen a la intencionalitat dels diferents plans i de la 

mateixa llei. 

La nostra tasca com a informadores juvenils es pot resumir amb els principis de la Carta Europea 

d’Informació Juvenil, coneguda com la carta ERYICA (European Youth Information and Counselling 

Agency) que pretén equiparar la tasca de la informadora juvenil a tota la Unió Europea. 
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A continuació, ens disposem a analitzar els principis de la carta ERYICA en relació al PIJ Gràcia: 

1) Els centres i serveis d’informació juvenil estaran oberts a tota la població jove sense 

excepció.  

El PIJ Gràcia està ubicat a un equipament municipal, a l’Espai Jove La Fontana, un edifici 

referent com a equipament juvenil que alberga diferents serveis graciencs i de Barcelona, com 

és el Centre de Recursos per a les Associacions Juvenils de Barcelona (d’ara endavant CRAJ) 

o el mateix CJB, que és l’entitat que ens gestiona. 

A més, els nostres horaris són amplis i toquen diferents franges horàries:  

 Els dilluns i els dijous de 10.00 a 15.00h.  

 De dilluns a dijous de 17.00 a 21.00h 

 Divendres de 17.00 a 20.00h 

2) Els centres i serveis d’informació 
juvenil procuraran garantir la igualtat en 

l’accés a la informació per a tots els i les joves, 
amb independència de la seva ubicació, 

origen, gènere, religió o classe social. Es 

prestarà especial atenció als grups 

desfavorits, així com aquells que presentin 

necessitats específiques.  

El PIJ Gràcia està adherit a l’acord ciutadà per 

una Barcelona lliure de violència vers les dones, 

així com a l’Aixada antiracista, i les informadores 

han rebut la formació d’agents antirumors per 

combatre els prejudicis i estereotips. Pel fet 

d’estar gestionades pel CJB, entitat de segon grau 

amb posicionaments polítics propis en pro dels i 

les joves, també introduïm una mirada crítica de la realitat juvenil. Concretament, aquest 

2018 el CJB ha elaborat un Protocol per a l’abordatge de les violències, amb l’objectiu de 

tenir una guia d’actuació en cas que es donin situacions de qualsevol tipus de violència dins 

els serveis gestionats pel Consell, en la qual hem participat com a servei. 
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3) Els centres i els serveis d’informació juvenil han de ser de fàcil accés, sense necessitat 
de cita prèvia. Han de resultar atractius, tenir un ambient agradable, i amb un horari de 

funcionament que respecti les necessitats de la gent jove.  

Els Punts InfoJOVE tenen dividides les seves funcions en tres eixos: informar, orientar i 

assessorar, entenent per aquest últim un aprofundiment més intens. Per a realitzar aquest 

aprofundiment personalitzat els punts compten amb una xarxa d’assessories itinerants durant 

tota la setmana (4 assessores laborals, 3 d’acadèmiques, 2 de mobilitat internacional, 1 

d’habitatge compartit i 1 d’emprenedoria) que van passant per tots els districtes, fet que fa que 

s’hagi de reservar cita. Malgrat això, tota persona jove que passi per un PIJ rebrà sempre una 

primera orientació en aquests aspectes sense cita prèvia, i rebrà tota la informació que estigui 

al nostre abast pel que fa a la resta de temàtiques.  

4) La informació disponible ha de basar-se en les demandes juvenils, i en les necessitats 

d’informació que es detectin. Ha d’incloure tots els temes d’interès eventual per a la 
joventut, i adaptar-se a nous assumptes que vagin sorgint. 

Pel fet d’estar gestionats pel CJB, que està compost per 80 entitats juvenils de diferents 

temàtiques i perfils, fa que tinguem ben a prop i presents les demandes juvenils. Així i tot, en 

totes les activitats que fem, donem l’opció a les persones joves a fer una valoració de l’acte i a 

proposar altres temes que els interessin. Per altra banda, a partir de les atencions que anem 

realitzant i de la informació que ens és demandada, anem actualitzant els nostres recursos 

informatius.  

5) Cada usuari ha de ser respectat com a individu, i la resposta a cada pregunta ha de ser 

personalitzada. Tot això ha de fer-se de manera que capaciti a les persones usuàries, 

fomenti l’exercici de la seva autonomia, i desenvolupi les seves habilitats per analitzar i 
utilitzar la informació.  

Des del PIJ Gràcia apostem pel treball de tu a tu, és per això que les informadores que hi 

treballen no superaran l’edat juvenil i es fan relleus com a màxim cada 5 anys. 

6) Els serveis d’informació juvenil han de ser gratuïts. 

I el PIJ n’és coneixedor i ferm defensor, per la qual cosa tots els serveis s’ofereixen de franc, 

amb excepció de les tramitacions de carnets, on l’usuari paga el preu de cost sota l’encàrrec de 

l’Agència Catalana de la Joventut. 

7) La informació s’ha de facilitar de manera que es respecti tant la confidencialitat dels 
usuaris com el seu dret a l’anonimat. 
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Les dades que recollim de les demandes i atencions dels i les joves són sempre anònimes i 

tenen únicament finalitats estadístiques.  

8) La informació s’ha de facilitar de manera professional per personal especialment format 

per a això. 

Les informadores juvenils del PIJ Gràcia tenen estudis superiors i màsters en l’àmbit social i/o 

compten amb una àmplia experiència laboral amb el tracte amb joves (món del lleure, 

participació en projectes juvenils, món de la diversitat funcional, etc.). 

9) La informació oferta serà completa, actualitzada, precisa, pràctica i fàcil d’utilitzar. 

L’espai físic on es troba el PIJ té diferents plafons, taulells i estanteries que contenen tota la 

informació dividida per temàtiques i senyalitzada pertinentment amb un logotip segons la 

tipologia d’informació, amb un color per cada tema. Setmanalment es revisa el material i les 

ofertes laborals exposades es van actualitzant. Aquelles temàtiques que disposen d’una 

assessoria especialitzada són marcades amb un distintiu en 3D que hi posa “Assessoria!”, per 

tal de facilitar que les persones usuàries en siguin coneixedores. 

 
Imatge 1 Distintiu col·locat a les temàtiques Laboral, Acadèmica, de Mobilitat internacional, d’Habitatge i 

d’Associacionisme, les que disposen d’assessories personalitzades. 

 

10) S’han de fer tots els esforços necessaris per assegurar l’objectivitat de la informació, 
mitjançant el pluralisme i la comprovació de les fonts utilitzades.  

Tota la informació que el PIJ Gràcia ofereix, prové de fonts públiques o de la pròpia 

administració pública. 

11) La informació oferta ha d’estar exempta de qualsevol influència religiosa, política, 
ideològica o comercial.  

El PIJ Gràcia treballa pel desenvolupament d’unes persones joves crítiques amb la realitat que 

les envolta, sense intents de manipulació ni adoctrinament. 
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12) Els centres i serveis d’informació juvenil s’han d’esforçar per assolir el major nombre 
possible de joves, amb procediments que resultin eficaços i adequats per als diferents 

grups i necessitats i han de ser creatius i innovadors a l’hora d’elegir les seves 

estratègies, mètodes i eines. 

El PIJ Gràcia és capdavanter en diferents campanyes i iniciatives per fer-se visible, des de 

concursos d’Instagram a iniciatives de ciutat com és el GimKchallenge, una gimcana per 

districtes amb l’objectiu que les persones joves coneguin els serveis i equipaments juvenils del 

seu entorn més proper. Realitzem una aposta constant per la presència a les xarxes socials, 

cercant contínuament noves estratègies per arribar a les persones joves.  

13) La gent jove ha de tenir l’oportunitat de participar de manera apropiada en les diferents 
etapes de la feina d’informació juvenil, en els àmbits local, regional, nacional i 
internacional. Aquestes etapes poden incloure, entre altres: la identificació de la 

demanda d’informació, l’elaboració i difusió d’aquesta, la gestió i avaluació dels serveis 

i projectes informatius, i les activitats dels grups paritaris.  

El CJB compta amb un equip tècnic encarregat de traduir les demandes dels joves associats 

amb material de difusió, discurs i argumentaris que permeten donar resposta a les inquietuds 

del jovent. 

Nosaltres, com a PIJ Gràcia, tenim sempre presents aquests documents i en fem difusió. 

Aquests són alguns dels llibrets publicats pel CJB, que nosaltres tenim exposats i disponibles 

al PIJ: 

 
Imatge 2 Portada de 4 dels llibrets formatius del CJB 
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Pel que fa a la informació que tenim disponible al Punt InfoJOVE Gràcia, com ja s’ha comentat, 

la tenim dividida per temàtiques per tal de facilitar-ne la cerca i identificació. Les nostres 

temàtiques d’informació són les següents: 

 
Imatge 3 Imatge gràfica de les temàtiques informatives del Punt InfoJOVE Gràcia 
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14) Els centres i serveis d’informació juvenil han de col·laborar amb altres serveis i 
estructures per a la joventut, especialment amb aquells situats a la seva àrea geogràfica, 

i han de treballar en xarxa amb els mitjancers i la resta d’entitats que desenvolupen la 
seva activitat amb joves.  

Precisament a escala gracienca, el PIJ Gràcia aposta i impulsa la Taula de Serveis de Joventut 

del Districte, unes trobades bimensuals amb tots els agents tècnics que treballen en l’àmbit de 

la joventut a Gràcia, amb l’objectiu de compartir informació, sinergies i en definitiva crear 

capital social.  

 
Infografia 2 Composició de l’actual Taula de serveis de Joventut 

15) Els centres i els serveis d’informació juvenil han d’ajudar la gent jove, tant a l’accés a la 
informació facilitada a través de les modernes tecnologies d’informació i comunicació, 
com en el desenvolupament de les seves aptituds d’utilització d’aquestes. 

El PIJ Gràcia parteix de la base que les joves són les professionals en l’ús de les noves 

tecnologies i per tant, segueix de prop el món 2.0 sempre mirant de passar del paper a la 

pantalla per fer-nos presents en el dia a dia del jovent. 

16) Qualsevol de les fonts de finançament de la feina d’informació juvenil ha d’evitar tota 
actuació que impedeixi a un centre o servei d’aplicar la integritat dels principis 
d’aquesta Carta.  

El CJB, l’entitat que ens gestiona, no té ànim de lucre. 
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1.1. Taula resum de les activitats dutes a terme durant l’any 2018 

Tots aquests principis ens porten a fer un seguit d’activitats que pretenen respondre a les 

demandes i inquietuds juvenils, oferint serveis informatius, d’orientació, tramitació i assessorament. 

Tot seguit enumerem les que hem fet aquest 2018, separades per temàtiques. 

 
Servei 

d’informació 
Programació 
d’activitats 

Assessories PIJ Mòbil 

Laboral 

Atenció individual i 
personalitzada BTJ Laboral “Coneix els teus drets i 

deures laborals” 

Taulell d’anuncis 

Activitats 
puntuals Coaching 

“El Currículum i carta 
de presentació” 

Suport al CV i 
carta 

“Com i on buscar 
feina” 

“Drets sindicals: Dret 
de representació 

col·lectiva i assemblea 
de treballadores” 

CNDS “Prestacions, subsidis 
d’atur i altres ajudes” 

 
Servei 

d’informació 
Programació 
d’activitats 

Assessories PIJ Mòbil 

Habitatge 

Atenció individual 

Campanya 
anual 

“Busques 
pis?” Habitatge 

compartit  

Taulell d’anuncis Activitats 
puntuals 

 
Servei 

d’informació 
Programació 
d’activitats 

Assessories PIJ Mòbil 

Acadèmic 

Atenció individual 
Campanya 
anual “In-
forma’t” 

Acadèmica “Acabes l'ESO, ja saps 
que faràs?” 

Taulell informatiu  Garantia 
Juvenil 

“Si no aprovo l'ESO, 
què?” 

“Els batxillerats i les 
PAU” 
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“Cicles formatius. 
Famílies professionals 

i sortides laborals” 

“Tècniques d'estudi” 

“Acredita’t: 
reconeixement de les 

competències 
professionals” 

 
Servei 

d’informació 
Programació 
d’activitats 

Assessories PIJ Mòbil 

Mobilitat 
internacional 

Atenció individual Campanya 
anual 

Mobilitat 
Internacional 

“Estudiar a l'estranger” 

Taulell informatiu 

Activitats 
puntuals 

“Fer un voluntariat a 
l’estranger” 

Expedició de 
carnets (ISIC, 
ITIC, IYSC, 
Alberguista) 

“Oportunitats per a joves 
menors d’edat a Europa” 

“Treballar a l’estiu a 
Europa” 

“Treballar a Europa” 

 
Servei 

d’informació 
Programació 
d’activitats Assessories PIJ Mòbil 

Turisme 

Atenció individual 

Activitats 
puntuals  

“El viatge de fi de curs” 

Taulell informatiu “Viatges low cost” 

Expedició de 
carnets (ISIC, 
ITIC, IYSC, 
Alberguista) InterRail 

Guies de viatges 
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Servei 

d’informació 
Programació 
d’activitats 

Assessories PIJ Mòbil 

Associacionisme   
i voluntariat 

Atenció individual 

(Activitats per 
part del 
CRAJ) 

Derivació a 
assessories 
del CRAJ 

“Participa i transforma” 

Taulell informatiu 

“Volem crear una 
associació d’alumnes!” 

“Tenim una idea, 
volem crear un 
projecte jove” 

Sentit Crític Taulell informatiu 

Cicle anual Derivació a 
entitats  

Activitats 
puntuals   

 
Servei 

d’informació 
Programació 
d’activitats 

Assessories PIJ Mòbil 

Interculturalitat i 
nouvingudes 

Taulell informatiu Activitats 
puntuals Derivació a 

entitats 
d’aquest 

àmbit 

“Jo no sóc racista 
però…” 

Guies municipals  “Fronteres invisibles” 

 
Servei 

d’informació 
Programació 
d’activitats 

Assessories PIJ Mòbil 

LGTBI+/ 
Feminismes 

Taulell informatiu 

Activitats 
puntuals 

Derivació a 
entitats 
d’aquest 

àmbit 

“El meu cos, jo 
decideixo” 

Guies municipals 

“Amor romàntic i 
relacions afectives” 

“Gènere i món laboral” 

“Jo no sóc masclista… 
o sí?” 

 
Servei 

d’informació 
Programació 
d’activitats 

Assessories PIJ Mòbil 

Salut Taulell informatiu Activitats 
puntuals 

Derivació a 
altres serveis 

municipals 

“Xarxes socials i 
Ciberassetjament” 

“Alcohol i altres 
drogues: Consum 

conscient” 
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“Hàbits saludables” 

 
Servei 

d’informació 
Programació 
d’activitats 

Assessories PIJ Mòbil 

Transports Taulell informatiu  
Derivació a 

altres serveis 
municipals 

 

 
Servei 

d’informació 
Programació 
d’activitats 

Assessories PIJ Mòbil 

Diversitat 
funcional Taulell informatiu Activitats 

puntuals 
Derivació a 

entitats  

Per altra banda, la nostra tasca es concreta en l’àmbit local a través del Pla d’Adolescència i 

Joventut 2017-2021 de l’Ajuntament de Barcelona, que esdevé l’instrument fonamental d’actuació i 

que garanteix els drets de les persones joves. Com a part de l’entramat de serveis públics juvenils 

de l’Ajuntament, així com a servei gestionat pel Consell de Joventut de Barcelona i, concretament, 

com a part de la Comissió de Territori que ha col·laborat a l’elaboració del pla, les tasques que 

realitzem tenen la intenció de sumar esforços per l’assoliment dels objectius del mencionat pla, 

plantejats fins al 2021. A continuació fem una breu anàlisi dels objectius en els quals estem 

treballant com a PIJ, dividits en els eixos temàtics emprats al pla: 

EIX 1. Emancipació 

Objectiu: Fomentar l’educació des de la multiplicitat de contextos 

educatius, concepte d’educació integral. 

Mesura nº 8. Incorporar en el marc escolar projectes 

d’aprenentatge i servei i de foment de la participació impulsats per 

entitats i serveis juvenils de la ciutat. 

En aquesta línia, des del Punt InfoJOVE Gràcia oferim els 

anomenats PIJ Mòbil, activitats i tallers dirigits a grups de joves, el 

principal públic diana dels quals són els grups-classe dels centres 

educatius de secundària del Districte. L’objectiu del catàleg PIJ 

Mòbil és oferir activitats que responguin a les necessitats reals de la població jove del territori, 

treballant en funció de les demandes que ens arribin des de la resta de serveis, equipaments i 

entitats, així com dels mateixos joves. Centrant-nos específicament en els APS (Aprenentatge i 

Servei), la direcció actual és fer dels PIJ's un actor dins d'aquests projectes, però actualment ja 
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estem rebent peticions de xerrades i activitats que formen part de continguts curriculars d'alguns 

APS. 

Mesura nº 9. Promoure el paper educatiu dels equipaments juvenils i equipaments culturals. 

Per tal que els grups de joves del Districte coneguin l’Espai Jove La Fontana, tot el que s’hi 

desenvolupa i la importància dels serveis que s’hi ubiquen, el PIJ Gràcia realitzem “visites guiades” 

a l’equipament. En aquestes, a través d’una gimcana interactiva, les joves van descobrint l’espai i 

tots els serveis que s’hi ubiquen. Posteriorment es realitza una xerrada contextualitzant 

l’equipament, fent una pinzellada sobre les polítiques de joventut que l’emparen, i posant accent en 

les activitats que s’hi realitzen.  

Mesura nº 11. Identificar, visualitzar i impulsar projectes educatius comunitaris. 

Actualment no estem realitzant res en aquesta direcció, malgrat que a escala de la XPIJ s’està 

plantejant de quina manera els Punts InfoJOVE poden ser útils pels projectes educatius 

comunitaris. 

Objectiu: Millorar la trajectòria educativa de la població adolescent i jove fent possible 

l’aprenentatge al llarg de la vida. 

Mesura nº 13. Informar i assessorar en matèria de mobilitat internacional amb relació als estudis. 

En el marc de la XPIJ, un dels serveis del Punt InfoJOVE Gràcia és posar a l’abast de les persones 

joves assessories de diferents temàtiques per poder aprofundir en l’orientació i informació 

específica i personalitzada. Concretament, una d’aquestes assessories és la de Mobilitat 

internacional, que informa d’estades a l’estranger per estudiar, treballar, aprendre idiomes o 

realitzar un voluntariat, tot ajudant a les persones usuàries a trobar beques i vies de finançament. A 

més a més, anualment es fa una campanya específica de mobilitat internacional per tal d'acostar 

les entitats d’aquest àmbit a les joves i per tal de resoldre els dubtes més freqüents que sorgeixen 

en aquesta temàtica.  

Objectiu: Fomentar l’orientació professional per a més èxit educatiu i acompanyament al món 

laboral de la població jove. 

Mesura nº 19. Garantir una bona i coordinada oferta d’accions d’orientació i assessorament laboral 

descentralitzada a nivell de ciutat. 

Com en el cas anterior, una altra assessoria oferta des de la XPIJ és la d’Orientació acadèmica, 

destinada a posar a l’abast de les joves les possibilitats formatives de les quals disposen, plans 

d’estudis, beques, titulacions o sortides professionals, per tal que puguin prendre decisions amb 

coneixement de causa. Aquesta assessoria s’ofereix a 4 punts de la ciutat, un d’ells el PIJ Gràcia. A 
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més a més, com a part de la XPIJ anualment realitzem la campanya In-format, que té per objectiu 

arribar i orientar a tot el públic estudiantil amb xerrades amb un títol tan gràfic com "Acabes l'ESO, i 

ara què?". 

Mesura 25. Promoure més connexió amb la població jove que no utilitza o no coneix els serveis i 

canals habituals (SOC/PiJ/Barcelona Activa). 

Hem intentat desvincular el servei de la rigidesa que caracteritza l’administració pública, i ho hem 

fet apostant per una dinamització constant de les xarxes socials per tal de fer arribar de forma 

amena l’existència de serveis com el nostre. A més, hem trobat interessant fer un canvi de registre i 

utilitzar un llenguatge amè que els sigui més proper a les persones joves.  

Mesura 26. Fomentar l’autoconeixement personal, l’adquisició d’habilitats i competències personals 

per a l’ocupació. 

S’organitzen dos tipus d’activitats en aquesta línia, les càpsules de formació de Barcelona Treball 

Joves (BTJ), i les sessions de Coaching Laboral, centrades en el desenvolupament i adquisició de 

competències personals i professionals. A més, com a PIJ fem difusió del material editat per 

l’Ajuntament de Barcelona així com algunes guies del CJB relacionades amb els drets i deures 

laborals. 

Objectiu: Fomentar l’ocupació i la contractació juvenil. 

Mesura 41. Promoure accions de prospecció i borses de treball joves i de proximitat. 

De moment no existeixen borses de treball en els Punts InfoJOVE, però com a part de la Xarxa PIJ 

continuem fent difusió setmanal de les ofertes seleccionades per les assessores d’orientació laboral 

del Departament de Joventut de l’Ajuntament de Barcelona, així com ofertes de serveis juvenils 

com l'Oficina Jove del Barcelonès i l'Oficina Jove de Treball. Pengem les ofertes en paper a la 

secció laboral del PIJ i també en fem difusió per xarxes socials. Per altra banda, al taulell d’anuncis 

del Punt InfoJOVE Gràcia tenim un document en el qual es poden apuntar aquelles persones que 

desitgen fer classes particulars, de manera que hi derivem les joves que estiguin interessades a 

rebre’n. 

Objectiu: Promoure i vetllar per un mercat laboral amb condicions dignes per al jovent. 

Mesura 47. Garantir que els i les joves estiguin informats/des dels seus drets i deures. 

A part de l’Assessoria Laboral, que també se centra en donar informació al respecte, tenim 

disponibles la “Guia Jove Laboral” editada per l’Ajuntament de Barcelona, així com la guia “Dona 

Jove Treballadora” del CJB. A més, s’han organitzat càpsules formatives de Barcelona Activa amb 

temàtica específica de drets i condicions laborals.  
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Objectiu: Promoure nous models d’accés a l’habitatge (habitatge compartit, compra parcial, 

masoveria…). 

Mesura 58. Coordinació entre les oficines de l’habitatge i els Punts InfoJOVE. 

De moment i com a primer pas, s’han realitzat trobades entre els dos serveis per oposar-nos cara, 

saber què ofereix cada servei i, a partir d’aquí, començar a buscar vies de treball conjunt.  

Mesura 59. Coordinar les accions de foment d’habitatge compartit amb les administracions 

implicades. 

Com a XPIJ s’ofereix l’Assessoria d’habitatge compartit, que setmanalment s’ubica els dimarts al 

PIJ Gràcia, i en la que es posa en contacte joves que busquen habitació i persones que 

n’ofereixen. Dins el cicle “Busques pis?” es va realitzar un Marquet Place amb el mateix objectiu i 

que ha assentat les bases per anar prenent contacte amb les oficines d’habitatge de cada Districte. 

EIX 2. TRANSFORMACIÓ 

Objectiu: Promoure el coneixement dels drets de la ciutadania entre la població adolescent i jove 

Mesura nº 65. Donar a conèixer i sensibilitzar els i les adolescents sobre els seus drets a través de 

la formació i la informació. 

En termes generals no s’ha realitzat cap acció específica en relació als drets i deures de les 

persones joves, però sí que hem col·laborat en la realització de la setmana dels Drets Humans de 

l’Espai Jove La Fontana, realitzada en el marc del dia internacional dels DDHH. A més, totes les 

accions i serveis que oferim estan destinats a què les joves s’empoderin i prenguin consciència 

dels drets que tenen com a ciutadanes, i de tot el que l’administració els pot oferir per ajudar-los en 

la consecució d’aquests.  

Objectiu: Prevenir i lluitar contra les discriminacions per motius de gènere, origen cultural, 

diversitat funcional, etc., promovent el coneixement dels drets de les persones. 

Mesura nº 69. Oferir serveis de suport als i les joves amb diversitat funcional i les seves famílies.  

Des del PIJ Gràcia s’ha organitzat un taller de llengua de signes catalana impartit per l’associació 

APSO, per tal de donar a conèixer la llengua, amb un objectiu clar de sensibilització. A part, per tal 

de promoure la participació de persones amb diversitat funcional, algunes activitats realitzades des 

del PIJ han intentat tenir en compte la diversitat de les possibles participants. Per exemple, en les 

activitats que requereixen un formulari d’inscripció, demanem a les participants si necessiten 

mesures específiques per tal de tenir-ho en compte en l’organització de l’acte. A més, hi ha una 
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secció informativa del PIJ centrada en aquesta temàtica, i situada a una alçada accessible per 

persones amb mobilitat reduïda. 

Objectiu: Reconèixer la diversitat de gènere i sexual. 

Mesura nº 80. Fomentar la igualtat de gènere a l’adolescència treballant sobre les feminitats i les 

masculinitats adolescents com a expressions de llibertat.  

En el marc de dates assenyalades, com el 8 de març o el 25 de novembre, realitzem activitats de 

temàtica feminista i que pretenen generar reflexió entre les persones joves i fomentar el seu esperit 

crític en relació al masclisme i a les desigualtats de gènere. Paral·lelament tenim un apartat físic 

amb informació sobre feminismes, així com un de temàtiques LGTBIQ+. 

EIX 4. TERRITORI 

Objectiu: Desenvolupar una cultura de treball en xarxa.  

Mesura nº 151. Promoure un treball integral entre els serveis d’informació i dinamització juvenil. 

Com a servei ubicat a l’Espai Jove La Fontana, des del PIJ es treballa colze a colze amb les 

dinamitzadores de l’equipament, realitzant reunions quinzenals de coordinació. A més, 

bimensualment hi ha la trobada entre els serveis de joventut del Districte per posar-nos al dia i 

coordinar-nos (Taula de Serveis de Joventut del Districte de Gràcia), en què hi participen l’Espai 

Jove La Fontana, l’Espai Jove de La Sedeta, el Casal de Joves del Coll, les educadores de carrer 

(APCs), el servei Aquí t’escoltem (ATE), el Centre Jove d’Atenció a les Sexualitats (CJAS), els 

Punts JIP (Jove Informa’t i Participa) i el PIJ.  

Mesura nº 153. Elaborar un model de qualitat (ISO o similar) en els serveis d’informació juvenil.  

Aquesta és una línia a treballar en els pròxims anys.  

Objectiu: Fomentar el codisseny i la cogestió d’espais públics i equipaments amb la participació 

dels i les joves. 

Mesura nº 167. Gestió parcial per part dels equipaments joves de l’espai públic proper (places, 

parcs, etc.). 

L’Espai Jove La Fontana està situat a la cantonada entre el carrer Gran de Gràcia i Santa Rosa, en 

el qual hi hi una plaça pública des d’on hi ha un dels accessos a l’equipament. A causa d’aquest fet, 

és un espai en el què freqüentment s’hi realitzen activitats quan el temps ho permet. En el cas del 

Punt InfoJOVE Gràcia, durant el mes de Juliol es fa el PIJ a la fresca, en el que les informadores 

sortim a la plaça a realitzar les nostres tasques, incloses les atencions. Per altra banda, amb motiu 
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del dia de l’esport i en col·laboració amb les educadores de carrer, es va fer un reportatge fotogràfic 

d’alguns entrenaments de voleibol realitzats a patis de les escoles del barri, i posteriorment se’n va 

fer una exposició a La Fontana. A més, vam participar del Park(ing) Day realitzant una activitat de 

“Desmuntant les factures del gas i l’electricitat”, i col·laborem com a equipament al dia del Comerç 

al carrer. 
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2. Organització i funcionament 

El PIJ Gràcia està format per dues informadores que treballen 30 i 35 hores a la setmana, 

respectivament. 

Enguany cal destacar que hem tingut un relleu amb la informadora de 30 hores, i la nova 

treballadora ha hagut de posar-se al dia de tot el funcionament i tarannà del servei. És per això que 

a l’hora de descriure les tasques d’aquest equip tècnic cal ser conscients que hi ha hagut dues 

etapes ben diferenciades i un espai d’un mes i mig amb una única persona gestionant el servei. 

Malgrat això, els objectius establerts en una primera fase s’han mantingut intactes amb l’arribada 

de la nova persona, i quant a l’equip tècnic les línies del 2018 s’han dividit amb dos grans grups, el 

primer amb una mirada més introspectiva i de feina interna i el segon, amb l'estratègia de portes 

enfora. 

2.1. Treball intern 

1) OBJ: Treballar de manera ordenada i eficient 

Per tal de no incórrer en duplicitats o deixadesa, hem seguit repartint-nos les tasques 

equitativament i corresponsablement en relació a les hores treballades entre les dues informadores.  

Traduint l’objectiu en indicadors palpables, per una banda ens hem repartit les funcions de la 

següent manera: 

Informadora 35 hores: 

 Traspàs dels indicadors interns. 

 Creació de noticies wordpress, i calendarització de les activitats a l’aplicatiu Asia. 

 Presència prioritària a diferents reunions de coordinació: Taula de Serveis de Joventut i 

Taula de Serveis de l’Espai Jove La Fontana, entre altres. 

 Especial atenció en les temàtiques següents: laboral, educació, cultura i lleure, 

transports i animals. 

 Impuls del projecte GimkChallenge. 

Informadora 30 hores: 

 Traspàs d’indicadors a la Xarxa de Punts d’Informació Juvenil. 

 Gestió del Web propi. 
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 Especial atenció en les temàtiques següents: habitatge, mobilitat internacional, salut, 

nouvingudes, LGTBI+, feminismes i voluntariat. 

Tasques comunes: 

 Impuls de campanyes i cicles. 

 Facilitació dels PIJ Mòbil. 

 Xarxes socials. 

 Butlletí quinzenal. 

 Assessorament pel CV i la carta de presentació. 

 Expedició de carnets Internacionals i d’Alberguista. 

 Tramitació del Certificat Negatiu de Delictes de Naturalesa Sexual. 

 Presència a les reunions de coordinació de la Xarxa de Punts d’Informació juvenil de 

Barcelona. 

 Presència en les reunions de comissions de la XPIJ i els possibles cicles i activitats que 

en sorgeixin.  

Per altra banda, aquesta divisió de tasques es controla setmanalment a través d’estones 

d’organització interna on es comparteixen les tasques a curt i llarg termini de cadascuna a través 

d’una llibreta de recopilatòria. 

2) OBJ: Prendre els indicadors de manera eficaç 

Un percentatge força elevat del nostre temps es destina a la presa i posterior anàlisi d’indicadors 

per tal d’analitzar la realitat que ens envolta i treure’n d’aquí conclusions en forma de noves 

activitats i enfocaments. El processament de dades, però, pot ser quelcom molt carregós si no es té 

ben sistematitzat i ordenat, és per això que una manera de prendre els indicadors de manera eficaç 

ha estat la creació de fulls Excel amb desplegables més sintètics i estandarditzats.  

Actualment fem bolcatge de dades a: 

a) Excel d’indicadors de les activitats programades, publicacions 2.0, tramitacions de carnets i 

assessories realitzades. 

b) Un nou Excel amb totes les reunions que fem, ja sigui en l’àmbit de serveis públics com amb 

entitats. Això ens ha ocasionat força feina, ja que hem hagut de traspassar dades d’antigues 

fulles de càlcul a un nou Excel amb unes estandarditzacions fixades, però a la vegada ens 
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ha permès actualitzar les dades i contactes dels actors, entitats i serveis amb qui tenim 

contacte.  

 
Imatge 4 Retall de la manta del nou Excel de reunions 

3) OBJ: Sistematitzar periòdicament la realització de la memòria  

Lligat a la presa d’indicadors, anualment fem una memòria, aquesta, que ens permet analitzar en 

detall la nostra activitat i evolució. Gràcies a aquesta presa d’indicadors constant, durant la creació 

de les línies del 2018, vam decidir que una bona manera de treure’ns feina de cara a finals d’any a 

l’hora de fer la memòria seria fent una primera memòria al mes de juny. Pel que fa a la redacció, no 

s’ha acabat fent perquè consideràvem que no tenia sentit però sí quant a les dades ens vam 

assegurar de tenir-les totes llestes per poder-les traduir en gràfics entenedors. 

4) OBJ: Treballar per a la construcció d’espais i relacions lliures de violències en totes les 

vessants tot oferint recursos a les persones joves per a la reflexió, prevenció, detecció i 

actuació de les violències que puguin tenir lloc en el seu dia a dia 

Com a treballadores del CJB i seguint els seus eixos de treball i posicionaments, hem estat 

presents de forma activa en tot el procés de redacció del “Protocol per a l’abordatge de les 

violències al CJB” que compleix plenament l’objectiu anunciat, no només per la nostra formació 
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sinó també per a la presa de consciència d’aquest fenomen. Això s’ha vist executat amb una 

coordinació amb l’equip de dinamització de l’Espai Jove La Fontana, amb qui es van compartir els 

registres de violències detectades (la pràctica totalitat detectades amb les joves que fa ús habitual 

de la plaça de darrere de l’equipament). A més, s’ha concretat en la presència per part d’una de les 

informadores a la Taula de Gestió de Conflictes de la plaça del carrer Santa Rosa, així com en les 

diferents reunions que s’han fet de seguiment de casos particulars amb l’equip del Servei de Gestió 

de Conflictes. 

Paral·lelament hem posat a disposició de les joves el Protocol i diferents materials de reflexió, així 

com exposicions que generin debat. 

 
Imatge 5 “El futur no és masclista” campanya de difusió de l’Ajuntament pel 25N i exposició permanent antiracista “Pareu 

de parar-me” 

2.2. Treball en xarxa 

No concebem el PIJ com un servei tancat i que espera rebre demandes, justament al contrari, bona 

part de la nostra feina se centra en trobar-nos i treballar conjuntament amb altres agents del 

territori. Sovint tota aquesta tasca de reunir-se queda invisibilitzada i és per això que des de la 

Xarxa de Punt InfoJOVE s’ha apostat amb un nou full d’indicadors per tal que hi deixem palesa tota 

aquesta feina. Sota aquestes línies mostrem el total de reunions que hem anat fet al llarg dels 

darrers 3 anys, on el 2016 van ser 86, al 2017 128 i enguany 120. 

Dividim les reunions en tres tipologies bàsiques: 

a) Formacions: Monogràfics i jornades que ens posen al dia de les diferents novetats que 

afecten els joves, des de formacions de “visual thinking” per fer una comunicació més 

atractiva cap als joves, a les novetats de la Llei de protecció de dades.  

b) Coneixença: trobades amb entitats i agents del territori, generalment per posar en comú les 

nostres funcions i obrir la possibilitat de fer activitats conjuntes o derivacions. 
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c) Coordinació: reunions de seguiment entre equips. 

Les reunions de coordinació continuen sent les majoritàries i les que major nombre d’hores hi 

dediquem, ja que bona part de la feina coordinada la fem amb serveis municipals de joventut i el 

nivell d'implicació en forma de campanyes o activitats conjuntes obliga a una connexió constant. 

La diferència entre 2017 i 2018 ha estat la baixada en les formacions. Pel que fa a les reunions de 

coneixença també han disminuït, ja que ens hem centrat més a reforçar vincles amb antics actors ja 

coneguts.  

Pel que fa a qui assisteix a les reunions, la informadora que fa més hores tendeix a assistir a un 

major nombre de reunions, tot i que vora el 40% del total de reunions hi assisteixen ambdues 

informadores, trencant l’antiga lògica de la divisió entre coordinadora i informadora. 

 
Gràfic 1 Elaboració en base indicadors interns 
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Gràfic 2 Elaboració en base indicadors interns 

 
Gràfic 3 Elaboració en base indicadors interns 

A l’hora d’analitzar amb qui ens reunim, podem veure com gairebé tres quartes parts de les 

reunions són amb altres serveis de joventut, a destacar les reunions mensuals amb la resta de 

Punts InfoJOVE de Barcelona i les comissions de treball que se’n deriven, les reunions bimensuals 

amb la Taula de Serveis de Joventut del Districte de Gràcia i les reunions quinzenals amb els 

Serveis que integren l’Espai Jove La Fontana, punt des d’on desgranem el primer dels objectius de 

cara enfora. 
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Gràfic 4 Elaboració en base indicadors interns 

1) OBJ: Implementar línies de treball conjuntes entre els diferents equips i serveis ubicats 

a l’equipament (Espai Jove La Fontana) 

Una de les línies d’acció més clares que teníem a l’hora de valorar el 2017 és que ens aprofitàvem 

poc de l’immens capital humà que existeix a l’Espai Jove La Fontana, un edifici que compta amb un 

equip de dinamització, el servei Aquí t’escoltem, el Centre de Recursos per a les Associacions 

Juvenils de Barcelona i el Consell de la Joventut de Barcelona. La dinàmica dels darrers anys era 

bàsicament assistir, conjuntament amb aquells serveis d’atenció als joves, als passa-classes d’inici 

de curs als Instituts i fer la presentació de l’equipament a algun grup tancat que venia a veure les 

instal·lacions. Des de 2017, però, la idea ha estat fer activitats conjuntes. Un bon exemple és el 

Calendari singular, cicles d’activitats al voltant d’una diada concreta, on cada servei aporta el seu 

gra de sorra; en aquest cas el PIJ hi aporta la part informativa de la temàtica que es treballa en 

cada cas. 

A més a més, hem anat incloent a les campanyes habituals de la Xarxa de Punts InfoJOVE 

activitats on serveis com l’ATE hi pot posar el seu accent, per exemple a la campanya “In-format” ja 

fa dos anys que s’inclou la xerrada “Com enfronto les PAU?” on la presència d’aquest servei 

analitzant l’àmbit emocional és la clau.  

D’aquest 2018 cal destacar la jornada del 9 de juny “Jornada per a la sostenibilitat” on, a través de 

la coordinació de la comissió ecologista de l'equipament, integrada per una representant de cada 

servei, es van dur a terme un seguit d’activitats amb la participació de bona part de les 

treballadores de l'espai, amb l’enriquiment que això suposa. 
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Gràfic 5 Elaboració en base indicadors interns 

 
Gràfic 6 Elaboració en base indicadors interns 

Totes aquestes activitats requereixen un mínim de coordinació, i és per això que el gràfic 6 mostra 

desgranadament les 33 reunions que s’han fet amb diferents equips de treball de l’equipament. De 

reunions informals se n’han fet moltes més de les que consten al gràfic donades les dinàmiques del 

nostre dia a dia, trobades sovint igual d'importants que les que ja estan programades. La 

coordinació més gran, ha estat amb l’equip de dinamització de l’Espai Jove i el servei ATE (13) on 

mensualment ens hem reunit per compartir informació i programar les dates singulars -entre altres 

projectes- degut a que treballem majoritàriament amb joves individuals, a les tardes i al mateix pis.  

També ens hem reunit mensualment únicament amb direcció (11) que s’encarrega de fer-nos un 

seguiment pautat del nostre dia a dia.  
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Des del PIJ també hem assistit a la comissió de treball ecologista que, a part de les jornades, 

també ha implementat mesures d’estalvi i sostenibilitat en el dia a dia de l’equipament.  

Des de l’Espai Jove La Fontana cada setmana surten molts materials en format paper o digital 

creats pels diferents equips (Dinamització, ATE, PIJ, CRAJ, CJB) i això també ens obliga a fer 

reunions entre les tècniques de comunicació (3) per trobar uns mínims comuns múltiples.  

Finalment destacar també que aquest ha estat un any ple de canvis de personal en tots els nivells, i 

malgrat hàgim fet reunions de benvinguda (i de comiat) amb tota la gent que ens ha anat deixant, 

destaquem la reunió de coneixença amb el nou secretariat del Consell.  

2) OBJ: Generar espais on les entitats que conformen el CJB puguin participar en la 

planificació de línies de treball i activitats del PIJ Gràcia. 

L’ADN del PIJ és el del Consell de la Joventut de Barcelona, i això significa que tenim unes línies 

de treball marcades i un discurs consensuat a l’hora d’adaptar-nos a les activitats de la XPIJ, i 

sempre ho hem fet amb la mirada crítica pròpia d’aquesta coordinadora d’entitats juvenils. Al llarg 

de l'any, la Direcció de l'equipament ha participat en les reunions de Hòlding, espais de coordinació 

de les direccions amb Presidència i Vicepresidència del CJB. Aquestes reunions han servit per fer 

seguiment del funcionament dels diferents projectes que conformen el CJB, i més concretament, 

per resoldre problemàtiques, propostes i altres aspectes relacionats amb l'Espai Jove La Fontana i 

el PIJ per extensió. 

3) OBJ: Promoure l’organització d’activitats conjuntes entre els diferents serveis de la 
Taula de Serveis de Joventut del Districte de Gràcia. 

La Taula de Serveis de Joventut del Districte de Gràcia és un òrgan 

que es reuneix bimensualment (5 reunions) amb una intenció inicial 

de compartir informació i crear sinergies que puguin anar més enllà.  

Els serveis/tècnics participants són els següents: 

 Tècnica de Joventut del Districte 

 Espai Jove La Fontana 

 Espai Jove La Sedeta 

 Casal de Joves del Coll 

 Centre Jove d’Atenció a les Sexualitats 
Imatge 6 El cartell que uneix els 
serveis joves 



 

30 Memòria Punt InfoJOVE Gràcia 2018 

 Punt JIP 

 Punt InfoJOVE Gràcia 

 Aquí t’escoltem 

 CRAJ Mòbil 

 APC Educadors de Carrer Gràcia Nord 

 APC Educadors de Carrer Gràcia Sud 

Des del PIJ Gràcia apostem fortament per la “marca” Serveis de Joventut per donar un missatge 

compacte davant de tots aquells agents a qui volem arribar (professorat, òrgans d’altres 

departaments, joves, etc.) lluny de sigles i de compartimentacions que només entenem nosaltres 

que estem habituats a aquest entramat de serveis. És per això que hem impulsat dos projectes 

conjunts i n’estem confeccionant dos més per aquest 2019 i 2020. 

Per una banda, enguany hem anat conjuntament a fer passa classes, sobretot PIJ, JIP, ATE, APC’s 

i La Fontana, i per altra hem participat a la GimKchallenge, gimcana impulsada per la XPIJ per 

segon any consecutiu, on les proves de Gràcia s’havien de fer als diferents equipaments juvenils 

del Districte i amb els seus serveis corresponents.  

De cara als pròxims anys, per una banda s’està organitzant una jornada de portes obertes pels 

centres docents per tal que coneguin tots els Serveis de Joventut en bloc, i per l’altra, s’està coent 

un projecte de joc en rol en viu amb els diferents equips de dinamització juvenil del Districte. 

4) OBJ: Difondre l’activitat del PIJ i generar sinergies amb entitats i serveis de Gràcia. 

El Punt InfoJOVE ha difós la seva activitat pels diferents canals que té al seu abast (veure apartat 

3. Difusió i comunicació) per tal d’arribar a les entitats del territori. Això ens ha permès tenir 

contacte tant amb serveis públics del Districte així com algunes entitats.  

Pel que fa als serveis públics, hem de destacar les 7 reunions de coordinació de la Taula de treball 

de la plaça del carrer Sta. Rosa. Aquesta taula de nova creació, té com a objectiu treballar les 

problemàtiques de la plaça conjuntament entre els diferents actors afectats (Escola Bressol Sant 

Medir, Mossos d'Esquadra, Tècnica de joventut, Tècnica de prevenció, Gestió de conflictes (amb 

qui a part d’aquestes reunions hem fet trobades contínues no comptabilitzades), Serveis socials, 

Espai Jove La Fontanai el PIJ Gràcia. 

Un altre dels serveis amb qui ens hem reunit són els Serveis Socials de cada un dels barris que 

conformen el Districte, ja que hem notat un repunt de les peticions relacionades amb Serveis 
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Socials. A part d’això, arran d’un cas d’una persona refugiada per motius d’orientació sexual, 

podem dir que hem fet un gran aprenentatge en derivacions a serveis socials tals com el CUESB, 

el SOAPI, SAIER, Albergs varis, etc. 

També hem mantingut contacte tant amb l’Oficina d’Habitatge de Gràcia com amb l’Oficina de 

Treball de Gràcia, la primera en el context de la campanya “Busques Pis” de la XPIJ i la segona en 

el context de les derivacions de joves per a tramitar la Garantia Juvenil. Només han estat dues 

reunions i uns quants e-mails, però creiem que és positiu establir una connexió constant amb 

serveis transversals des d’una òptica juvenil.  

 
Gràfic 7 Elaboració en base indicadors interns 

Aquest any també ens hem reunit amb entitats del Districte però amb molta menor proporció, si bé 

és cert que pel que fa al correu electrònic ens hem escrit amb algunes més (YMCA, Fundació Festa 

Major, Coordinadora de Colles de Cultura i altres), i aquest fet ens fa reflexionar. Segurament, 

tenint el CRAJ -sobretot el mòbil- que atén específicament a les entitats juvenils i paral·lelament el 

fet que es concebi el PIJ com un servei d’atenció al jove individual, ens allunya de la possibilitat de 

reunir-nos amb entitats més enllà d’aquelles que treballen per a la inserció sociolaboral de les 

persones joves, que molt sovint venen al PIJ a presentar-nos les seves iniciatives de Garantia 

Juvenil. 
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Gràfic 8 Elaboració en base indicadors interns 

Pel que fa al nombre d’activitats realitzades amb entitats amb seu a Gràcia, podem resumir-ho amb 

una trobada amb “Fronteres Invisibles” antigues monitores dels trucaires Rudiyar Kippling que 

havien confeccionat aquest joc i que hem volgut introduir com a PIJ Mòbil sota el seu permís. 

Després de molts correus electrònics i aprofitant el dia contra el racisme, vàrem fer una trobada per 

jugar al joc i entre totes millorar-lo (5 persones assistents).  

Per altra banda, amb la companyia Nòmades – Teatre Crític de Gràcia, s’ha fet una col·laboració 

amb una activitat de la campanya de mobilitat internacional (“Jornada de voluntariat”) que es va fer 

a Horta - Guinardó. 

5) OBJ: Treball amb els centres educatius de secundària de Gràcia 

Enguany ens havíem proposat un objectiu poc ambiciós d’entrada però prou realista si analitzem 

amb qui volíem complir-lo. Els Instituts han estat sempre una de les nostres principals dianes a 

l’hora de fer activitats, ja que és a on hi ha la majoria de joves i compleixen uns mateixos requisits 

(edat, estudis, etc.), és per això que els centres docents són un pol d’atracció per a tots els serveis 

públics i de moltes entitats, fer-nos-hi un lloc és difícil. 
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L’objectiu del 2018 es dividia en 4 fases clares: 

 1r trimestre escolar: Passa-classes conjunt amb la resta de serveis de la Taula. 

 2n trimestre escolar: Campanya “In-forma’t”, àmpliament coneguda pels docents. 

 3r trimestre escolar: Potenciar els PIJ Mòbil amb aquelles temàtiques que més demanden 

les persones joves. 

 4t trimestre: Aprofitant l’aturada estival, reunir-nos amb el professorat per tal d’avaluar l’any i 

programar les noves activitats de cara al curs següent. 

Capgirant el calendari al qual estem acostumats, setembre i mitjans d’octubre de 2018 el PIJ 

Gràcia es va trobar amb una sola treballadora arran de la marxa d’una de les informadores i tot el 

procés de selecció d’una nova persona, és per això que si comparem el nombre de passa classes 

amb presència del PIJ, sorprèn la baixa xifra del 2018. Així i tot, sabem del cert que als altres 

centres els diferents serveis que integren la Taula de Serveis de Joventut del Districte van 

traslladar el missatge InfoJOVE, en especial la companya del Punt JIP.  

L’altra dada a comentar són els PIJ Mòbil, amb una reducció del 50%, a causa del fet que durant el 

2017 vam agafar part dels tallers de les educadores de carrer que, per volum de feina, no podien 

satisfer. Malgrat això, considerem que els PIJ Mòbil han de ser unes activitats que vagin en 

augment perquè han de ser el reflex del qual les joves necessiten i volen rebre per a la seva 

(in)formació. 

En aquest apartat també hem volgut deixar constància de les visites que fan centres escolars a 

l’equipament i per extensió al nostre servei (Visites al PIJ/EJLF); des d’aules d’acollida d’instituts, 

CFA’s, o grups classe de cicles formatius. La profunditat de les explicacions de la tasca del PIJ 

varia molt depenent del perfil dels joves que visiten l’espai, però sembla que més que entrar 

nosaltres als INS, també estem aconseguint que ells s’acostin a nosaltres.  

La nota negativa és la poca capacitat d’incidència en l’equip docent dels centres educatius durant el 

mes de juliol, ja que enguany només hem pogut reunir-nos amb 2 INS per contra dels 5 de l’any 

passat, si bé és cert que hi ha molta més comunicació a través del correu electrònic, no sabem si 

els canvis de professorat també poden contestar a aquesta baixada. 
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Gràfic 9 Elaboració en base indicadors interns 

6) OBJ: Participar activament a les reunions mensuals de la XPIJ i transmetre el 

posicionament del CJB. 

El Punt InfoJOVE creiem fermament amb la coordinació de tots els Punts de la ciutat i amb la tasca 

de l’equip de suport SIIJ, ja que acompleix diferents interessos, des de la visió global de ciutat, els 

recursos i infraestructura que es generen, les activitats, cicles i campanyes i tot el capital social que 

se’n genera. La nostra relació amb la XPIJ no només és col·laborativa sinó també proactiva a l’hora 

d’acostar-los-hi bones pràctiques, presència en les comissions de treball i reunions de coordinació, 

així com transmetre el posicionament del CJB. 

Excepte a la recent comissió APS (Aprenentatge i Servei), hem estat presents i actives a totes les 

comissions que s’han anat creant, hem aportat el nostre punt de vista i la iniciativa en moltes 

d’elles. 
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Gràfic 10 Elaboració en base indicadors interns 
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3. Difusió i comunicació 

La comunicació és part essencial d'un servei com el Punt InfoJOVE Gràcia, basat en el flux 

d'informació, per això la difusió i comunicació de les activitats i serveis oferts pel PIJ és part 

imprescindible de la nostra feina diària. Durant el 2018 des del Punt InfoJOVE Gràcia ens hem 

marcat diversos objectius en relació a aquest tema, per tal de millorar les nostres estratègies 

comunicatives i arribar a més jovent. Tots aquests objectius s’han traduït a la pràctica a través 

d’unes accions concretes, que queden explicades a continuació per temàtiques.  

Abans de tot, però, cal dir que aquest any el canvi més notable ha estat la modificació del nom del 

servei, que ha deixat de dir-se Punt d’Informació Juvenil de Gràcia i hem passat a dir-nos Punt 

InfoJOVE Gràcia. Aquesta transformació ha estat impulsada per la XPIJ, que ha volgut apostar per 

una modernització de la nomenclatura -amb el canvi de nom- i de la imatge corporativa - amb la 

incorporació d’un nou logotip a escala de ciutat-. La intenció del canvi ha estat unificar la imatge de 

tots els Punt InfoJOVE de Barcelona, però des del PIJ Gràcia creiem que ha suposat restar 

personalitat al servei de cada Districte. Per això hem mantingut l’estètica del nostre PIJ però 

incorporant el canvi de nomenclatura. El nostre logotip té un gran recorregut i història, de manera 

que les usuàries el tenen identificat, i és una senya d’identitat del nostre servei, raó per la qual ens 

hem inclinat per continuar-lo utilitzant. De totes maneres, en alguns casos fem ús dels dos logos, 

com és el cas de les campanyes de la XPIJ. 

 
Imatge 7 A l’esquerra el logo del PIJ Gràcia, a la dreta el logotip unificat del servei a nivell de ciutat. 
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3.1. Mitjans de comunicació 

1) OBJ: Difondre les activitats del PIJ al territori de Gràcia. 

El Punt InfoJOVE Gràcia som un servei de Districte, per la qual cosa trobem imprescindible que la 

informació sobre les nostres activitats arribi a tot el territori. Per tal d’assolir aquest objectiu, aquest 

2018 s’ha revisat i actualitzat el protocol de difusió del 

PIJ Gràcia. En aquest sentit, un subobjectiu era difondre 

les activitats mensualment als mitjans de comunicació del 

Districte i realitzar reunions amb aquests, accions que no 

hem realitzat i queden pendents pel 2019. Malgrat això, 

aquest any l'Independent de Gràcia ha fet una notícia 

breu al número 736 del diari, en data 14 de desembre de 

2018, en què es feia referència a una exposició 

organitzada des del PIJ anomenada “El discurs de l’odi”. 

A més a més, aquest curs, i amb la coordinació amb el 

tècnic de comunicació de l’Espai Jove, hem enviat periòdicament els cartells de les activitats més 

importants als serveis de comunicació municipal del Districte per tal que ho publiquin al TAM 

(Taulell d’Anuncis Municipals) a totes les marquesines del nostre Districte. 

3.2. Xarxes socials 

1) OBJ: Millorar la interacció a Twitter, Facebook i Instagram 

Com a Punt InfoJOVE una de les nostres principals tasques és tenir sempre disponible informació 

actualitzada de temàtiques que preocupin i interessin a les persones joves. La realitat actual és que 

moltes joves busquen eines i recursos informatius a través d'internet i sobretot a través de les 

xarxes socials, per això una part important de les nostres tasques comunicatives s’han centrat en 

aquest àmbit. 

Aquest 2018 hem treballat per millorar la interacció i per augmentar la nostra presència a les 

xarxes, realitzant publicacions periòdiques a cada una de les 3 xarxes socials en les quals el PIJ té 

presència: Facebook, Instagram i Twitter. Per aconseguir-ho, hem intentat tractar temàtiques 

d’interès juvenil a aquestes xarxes, intentant captar la seva atenció i fer-nos útils.  

L'ús i abast de les xarxes social del PIJ Gràcia queden plasmats als indicadors mensuals que 

prenem, que recullen informació sobre seguidores, incidència, likes, etc. A través d’aquests 

indicadors obtenim unes dades que utilitzem per analitzar la nostra incidència. 

Imatge 8 Notícia de l’exposició “El discurs de 
l’odi” a l’Independent de Gràcia 
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A través d’aquestes, hem observat que el nombre total de publicacions ha disminuït molt a Twitter i 

Facebook en comparació amb l’any 2017, però han tingut un gran augment les publicacions a 

Instagram. El nombre total de publicacions a totes tres xarxes el 2017 era de 645, i el 2018 ha estat 

de 481, per tant hi ha hagut una gran davallada, segurament degut al fet que durant gairebé dos 

mesos el PIJ va haver de ser gestionat només per una treballadora que ho havia d’assumir tot. 

 
Gràfic 11 Evolució del número de publicacions de cada xarxa, comparativa entre 2017 i 2018. 

Tot i això, l’evolució general del nombre de seguidores de totes les xarxes ha estat positiva, i totes 

han anat en augment, i el canvi més notori s’ha donat a Instagram. 

 
Gràfic 12 Evolució del número de seguidores a cada xarxa, comparativa entre 2016, 2017 i 2018. 
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A continuació s’analitzarà cada una de les xarxes per separat, per tal de poder veure les 

dinàmiques a nivell mensual i anual. 

Twitter (@PIJGracia) 

Durant el 2018 s’han publicat 115 piulades, que pugen a 2.391 el nombre total de piulades d’ençà 

que el PIJ Gràcia té compte a Twitter. Com ja s’ha vist, en comparació amb el 2017 les publicacions 

s’han reduït a més de la meitat, ja que s’ha decidit concentrar esforços en altres xarxes que tenen 

més èxit i presència entre les persones més joves. El nombre de seguidores, però, ha augmentat a 

1.806. D’entre aquestes usuàries, el 49% es defineixen a la xarxa com a homes i el 51% com a 

dones, i el 63% del total viu a Barcelona.  

Centrant-nos en la nostra activitat a la xarxa, la mitjana de piulades publicades cada mes és 

d’aproximadament 10 o 11, cosa que suposa unes 3 piulades per setmana. A més, es repiulen les 

activitats juvenils que es realitzen des del Districte de Gràcia, a l’Espai Jove La Fontana, des 

serveis dedicats a joves, i als Punts InfoJOVE de Barcelona. 

 
Gràfic 13 Dinàmiques a Twitter al llarg del 2018. Hi consta el nº de piulades publicades cada mes pel PIJ Gràcia, la 

mitjana de piulades publicades pels 7 Punt InfoJOVE de Barcelona que tenen twitter, i el nº de seguidores. 

A la gràfica anterior es pot observar un pic marcat d’augment d’activitat als mesos de març i 

novembre. Com s’ha comentat, s’ha volgut millorar la interacció a les xarxes a través de tractar 
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temàtiques que interessin al jovent, per això a inicis d’any es van triar 3 temàtiques d’interès juvenil 

amb l’objectiu de realitzar campanyes de sensibilització a les xarxes. Els temes triats van ser el dia 

de la dona (8 de març), entorn el consum responsable i entorn la salut mental. En un principi la 

intenció era realitzar campanyes interactives que fomentessin la participació de les persones 

seguidores, però finalment això només s’ha fet en un dels casos, concretament en motiu del 8 de 

març, dia de la Dona Treballadora. Durant els dies propers a la diada vam iniciar una campanya 

interactiva a Twitter en què s’animava a les usuàries a fer memes feministes i penjar-los a les 

xarxes. Es van fer 15 piulades de la campanya, que en total van tenir 13 repiulades i 38 m’agrades, 

fet que explica el marcat pic durant el mes de març. Per altra banda, el pic corresponent a 

novembre està relacionat amb el dia contra la violència envers les dones, 25 de novembre, en què 

també es va fer una petita campanya de difusió, amb 11 piulades relacionades amb el tema, que 

van tenir un total de 8 repiulades i 18 m’agrades. 

 
Imatge 9 A l’esquerra campanya pel 8M i a la dreta Fil de piulades en relació al 25N 

  



 

41 3. Difusió i comunicació 

Facebook: 

Durant el 2018 el nombre de seguidores de la pàgina de Facebook del Punt InfoJOVE Gràcia ha 

augmentat discretament (un augment de 34 persones), arribant a un total de 1.701 fans de la 

pàgina. La dinàmica general ha estat de disminució de l’activitat en aquesta xarxa, perquè s’ha 

detectat que aquesta plataforma està deixant de tenir presència al dia a dia digital de les persones 

més joves. Com es veurà més endavant, s’ha apostat per donar força a Instagram, fent que les 

altres xarxes i concretament sobretot Facebook, quedi relegada a un segon pla. Tot i això, s’ha 

decidit mantenir la pàgina donat que el nombre de fans va augmentant lleugerament, fet que indica 

que encara hi ha un gruix de persones usuàries que en fa ús i ens segueix. Aquest any s’ha deixat 

de fer servir definitivament el perfil de Facebook i s’ha utilitzat exclusivament la pàgina, donat que 

és la forma permesa d’interacció pel tipus d’usuàries que som. 

 

Gràfic 14 Dinàmiques a Facebook al llarg del 2018. Hi consta el nº de posts publicats cada mes pel PIJ Gràcia, la mitjana 
de posts publicats pels Punts InfoJOVE de Barcelona que tenen Facebook, i el nº de fans de la pàgina. 
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Instagram: 

El perfil d’Instagram és el que ha sigut més actiu i dinàmic aquest 2018, en ser la xarxa social per la 

qual més s’ha apostat des del Punt InfoJOVE Gràcia. Té un total de 558 persones seguidores i 

segueix a 231 perfils. La nostra aposta per Instagram es justifica pel fet que és la plataforma més 

utilitzada per joves d’entre 13 i 24 anys, i és la menys formal i més propera. Segons l’Informe Anual 

de Xarxes Socials d’Espanya 2018, la Generació Z (de 16 a 23 anys) utilitza sobretot WhatsApp, 

Instagram i Youtube, i la Generació mil·lenial (de 24 a 38 anys) utilitza sobretot WhatsApp i 

Facebook. Aquest fet es constata a les valoracions de la campanya In-forma’t, en què una de les 

preguntes fa referència a les xarxes socials que utilitzen les participants. En tots els casos 

(activitats generals de la campanya i activitats realitzades als centres educatius per demanda 

pròpia), les xarxes socials menys utilitzades són Twitter (19,56%) i Facebook (20,38%), i les més 

utilitzades són Instagram (75,84%)i Youtube (76,47%). 

Per aquesta raó Instagram ha anat guanyant força aquest any com a eina de difusió del Punt 

InfoJOVE Gràcia. A través de les imatges penjades al perfil s’ha fet difusió de les nostres activitats, 

així com d’activitats de l’Espai Jove La Fontana i d’altres destinades al públic jove. En total s’han fet 

145 publicacions que han tingut 2692 m’agrades i 74 comentaris. 

 

Gràfic 15 Dinàmiques a Instagram al llarg del 2018. Hi consta el nº de posts publicats cada mes pel PIJ Gràcia, la mitjana 
de posts publicats pels Punts InfoJOVE de Barcelona que tenen Instagram, i el nº de seguidores del perfil. 
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1) OBJ: Oferir informació actualitzada de manera accessible 

A partir de les dades d’ús de xarxes socials hem pogut observar que Youtube és una de les xarxes 

més potents actualment, sent una de les més utilitzades pel públic jove (de 12 a 35 anys). Per 

aquesta raó, i amb l’objectiu de trobar noves maneres d’arribar al nostre públic diana, aquest 2018 

hem començat un projecte que tindrà continuïtat el 2019: la gravació de vídeos curts en format de 

càpsules informatives, que difonguin informació útil per a les persones joves. Aquesta iniciativa va 

lligada amb l’obertura d’un canal de Youtube en el qual s'aniran penjant les càpsules. De moment 

aquest 2018 hem fet el disseny de la idea i hem gravat la primera càpsula, però encara se li ha 

d’acabar de donar forma al projecte i, per tant, no ha estat llençat. De cara al 2019, ens plantegem 

com implicar a les persones més assídues del servei i de l’Espai Jove La Fontana, per tal que pugui 

adquirir una dimensió més participativa i involucri a les mateixes joves. 

 
Imatge 10 La Marca del PIJ als vídeos que es pengen al canal. 

3.3. Butlletí 

1) OBJ: Difondre la programació i informació del PIJ de manera visual i temporalitzada a 

través del Butlletí 

Aquest 2018 s’ha continuat apostant per un butlletí quinzenal, idea que es va iniciar a mitjans de 

2017. S’han enviat un total de 20 butlletins durant tot l’any, mantenint el disseny renovat de l’any 

anterior però implementant alguns canvis per fer-lo més atractiu i visual. 

L’estructura del butlletí s’ha conservat, mantenint un apartat introductori amb alguna informació del 

moment relacionada amb el PIJ (“Tanquem a l’agost per vacances” o “Bones vacances de Nadal”), 

un apartat destinat a les activitats realitzades com a servei, i un altre espai per poder donar 

informació de les Campanyes i Cicles que es fan des de la XPIJ. A més, també s’inclouen 

“Novetats Juvenils” separades per 6 temàtiques (laboral, habitatge, mobilitat internacional, 

educació, Garantia Juvenil i Gràcia), i per últim, un destacat d’assessories i serveis. És en aquest 

darrer punt que s’ha introduït la novetat més notòria: s’ha incorporat un GIF que resumeix de forma 

visual i gràfica la utilitat de les assessories i les tipologies que acollim al PIJ Gràcia, i que inclou 
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fotografies tant de les dues informadores com de les 4 assessores amb l’objectiu de ser més 

propers i que les usuàries puguin posar-nos cara més enllà dels nostres càrrecs laborals.  

 
Imatge 11 Una de les imatges que formen part del GIF de les assessories del Butlletí. 

Degut a l’aplicació de la Llei de Protecció de Dades (Llei 25/5/2017), hem tingut una gran reducció 

de subscriptores, passant de les 622 del 2017 a 143, ja que només vam poder mantenir aquelles 

que ens van donar el seu consentiment explícit. De fet, es va enviar un butlletí exclusivament 

destinat a mantenir la gran part de les usuàries, però tot i això es van tenir moltes pèrdues. A més a 

més, durant l’any s’ha fet una campanya de difusió del butlletí per intentar augmentar-ne les 

usuàries. 

 

Imatge 12 Butlletí enviat amb l’objectiu de mantenir les subscriptores malgrat l’aplicació de la nova llei de protecció de 
dades. 
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Butlletí In-forma’t: 

Durant la campanya In-forma’t  realitzem un enviament de butlletins específics, alguns d’ells 

destinats a la totalitat de les subscriptores, però la majora exclusivament als docents dels instituts 

del Districte, amb l’objectiu que coneguin totes les activitats que realitzem durant la mencionada 

campanya, que poden ser de gran utilitat per les seves alumnes.  

3.4. Web 

1) OBJ: Fer ús de la web com a eina de difusió i comunicació 

Durant el 2018 hem continuat actualitzant la web institucional del Departament de Joventut de 

l’Ajuntament de Barcelona, que havia d’activar-se al llarg de l’any, per tal que estigués llesta en el 

moment del llançament. Tot i això, el desplegament de la web encara no s’ha donat, per tant hem 

continuat fent ús de la nostra web tradicional (elpuntdegracia.org). La web és la nostra porta 

d’entrada online a gran part de les usuàries, per aquesta raó l’entenem com una eina bàsica de 

comunicació i difusió.  

Per aquest motiu hem realitzat una actualització periòdica, penjant totes les activitats que 

organitzem així com notícies d’interès juvenil relacionades amb les nostres tasques informatives, i 

amb el Districte de Gràcia. El disseny de la web estructura la informació en apartats clars i 

diferenciats que facilitin la cerca d’informació sobre el servei: Coneix l’InfoJOVE, Què t’oferim, 

Assessories, Activitats, Catàleg de tallers, Tràmits i carnets, Gràcia, Notícies, On Som, Contacta’ns 

i Dades. 

Tenint en compte l’espera constant de la web corporativa de Joventut a nivell de ciutat, no hem 

volgut fer grans canvis i destinar grans esforços a repensar de nou la web, però l’hem mantingut 

viva i el màxim atractiva i útil possible, i hem reconfigurat el posicionament del web passant de les 

3w a el nom del punt directament. 

3.5. Comunicació en paper. Agendes, tríptics, tramesa i material de 

difusió 

1) OBJ: Difondre la programació del PIJ als equipament del Districte 

A grans trets, les estratègies utilitzades per la difusió de les activitats pròpies es basen en la 

creació de cartells específics per cada activitat/servei que són penjats dins del PIJ i a l’Espai Jove 

La Fontana, així com publicats a l’agenda d’aquests i a la de l’Ajuntament de Barcelona  través de 

la plataforma Asia. 
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Per tal d’arribar a tot el nostre territori d’actuació (Districte de Gràcia) també s’ha continuat enviant 

el nostre material a altres equipaments municipals a nivell de ciutat a través de la tramesa conjunta 

amb l’equip de l’espai jove.  

Existeixen dues tipologies de tramesa, l’interna que arriba als equipaments, entitats i serveis 

municipals de Barcelona, i l’externa que es realitza per iniciativa pròpia i arriba a les entitats triades. 

El 2018 hem optat per seguir realitzant una tramesa interna mensual amb l’objectiu de fer difusió de 

la nostra programació, tramesa que hem sistematitzat i realitzat de forma conjunta i coordinada 

amb l’equip de La Fontana, per tal d’optimitzar esforços i ser més efectius. En casos puntuals 

s’utilitza la tramesa externa. 

2) OBJ: Difondre el nou díptic 

A finals de l’any 2017 es va redissenyar el díptic del Servei, per això aquest 2018 teníem l’objectiu 

de fer-ne difusió. Creiem que és una eina útil i necessària ja que és l’únic material disponible que 

tenim única i exclusivament amb l’objectiu de presentar el nostre servei i tot allò que ofereix.  

3) OBJ: Difondre les activitats del Catàleg PIJ Mòbil 

Una de les principals metes a nivell comunicatiu ha estat actualitzar i modernitzar el Catàleg 

d’activitats ofertes des del PIJ Gràcia, fet que s’ha aconseguit a finals d’any després de mesos de 

coordinació amb els servei de Comunicació del CJB. El nou disseny és més funcional i entenedor, i 

optimitza molt millor l’espai que l’anterior. Les activitats ofertes estan dividides per temàtiques, i en 

cada una s’inclouen els tallers que s’ofereixen des del PIJ així com altres recursos i enllaços útils 

relacionats amb aquella temàtica en qüestió.  

Com que els canvis de disseny s’han acabat a finals d’any no hem pogut fer difusió del catàleg en 

paper, però s’ha enviat un avançament als docents del Districte perquè tinguessin constància de tot 

el que oferim i així ho poguessin tenir en compte de cara a programar activitats als seus instituts. A 

inicis del 2019 ens han d’arribar els catàlegs físics, moment en el que començarem la seva difusió 

en paper a nivell de Districte. 
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Imatge 13 Portada del nou actàleg d'activitats del Punt Info JOVE Gràcia (Catàleg PIJ Mòbil) 
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4. Serveis d'informació 

El PIJ Gràcia és un servei que resta obert 29 hores setmanals atenent al públic juvenil en tots els 

seus àmbits d’interès. 

Un cop atesa la persona jove, les informadores traduïm la consulta a indicadors que ens permeten 

entre altres coses, saber quin perfil d’usuària tenim i prendre decisions de manera fonamentada.  

Aquest 2018 el PIJ Gràcia a rebut més de 4.000 usos (3.551 introduïts en el sistema de recollida 

d’indicadors).  

Pel que fa al perfil de les persones que fan ús del PIJ, els indicadors recollits ens mostren que per 

cada 100 persones que entren al PIJ, 40 demanen algun tipus d’informació i/o orientació més 

completa (38,45), 23 vénen a estudiar (22,64%), 10 fan auto consulta de l’espai (9,66%), 7 utilitzen 

els ordinadors d’ús públic (6,61%), 6 fan algun tipus de tramitació -ja sigui obtenir el Certificat de 

Delictes de Naturalesa Sexual o algun carnet internacional (5,52%) -, 5 venen en grup per rebre 

algun tipus de xerrada (4,72%) i 1 rep un assessorament especialitzat de CV (0,8%). 

 
Gràfic 16 Elaboració en base indicadors interns 
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Pel que fa al tipus d’informació i orientació que cerquen les persones joves, enguany les dades ens 

mostren que hi ha una mateixa demanda entre els temes acadèmics (26%) i els laborals (25%), 

seguit de Garantia Juvenil (12%), que en ser un programa d’inserció laboral i/o acadèmica no ens 

pot fer decantar la balança en cap sentit. Mentre que la temàtica laboral torna a créixer després 

d’una reducció l’any 2017 (18,2%), el que segueix una línia progressiva és l’àmbit acadèmic que 

any a any creix al voltant d’un 6%. Cohesió social segueix sent una temàtica important (10%) i això 

passa perquè per cohesió social es tramita el Certificat Negatiu de Delictes de Naturalesa Sexual, i 

si ha baixat, no ha estat perquè hi hagi menys demanda del certificat sinó perquè l’aplicatiu web per 

fer-ho ha estat donant molts problemes i únicament hem apuntat els certificats tramitats i no els 

intentats, sinó, de ben segur que la xifra seria semblant a la del 2017.  

 
Gràfic 17 Elaboració en base indicadors interns 

Pel que fa al perfil de la persona usuària que ve al PIJ, segueix l’increment de la jove identificada 

com a dona, fins al punt que enguany ha superat a l’home per primer cop des dels darrers 4 anys; 

un 50% dels casos té entre 21 i 29 anys, tendint a ser més gran en contraposició als darrers anys, 

ja que les usuàries de 16 a 20 anys han caigut vora el 18%. Majoritàriament estudia cursos 

postobligatoris o universitaris i és d’origen català (observeu els gràfics 18 a 22). 
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Gràfic 18 Elaboració en base indicadors interns 

 
Gràfic 19 Elaboració en base indicadors interns 
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Gràfic 20 Elaboració en base indicadors interns 

 

 

 
Gràfic 21 Elaboració en base indicadors interns 
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Gràfic 22 Elaboració en base indicadors interns 

Per tal d’acostar i fer accessible la informació cap a les joves, a inici d’any ens vàrem marcar uns 

objectius que tot seguit passem a avaluar. 

1) OBJ: Dotar l’espai d’informació de qualitat i actualitzada entenent que l’espai informa i 
transforma. 

A l’hora de marcar-nos aquest objectiu érem conscients que les accions concretes eren exigents, 

així i tot creiem que ho hem complert en escreix, ja 

que hem actualitzat periòdicament (en alguns casos 

setmanalment, en uns altres quinzenalment) tota 

aquella informació amb data de caducitat, així i tot 

hem deixat algun material fora de temps, per exemple 

les formacions del SOC, per tal de saber quines 

entitats les impartien perquè molt sovint en feien de 

noves. 

2) OBJ: Facilitar la comprensió de l’entramat 
institucional amb infografies atractives. 

Per tal de fer del PIJ un espai amè hem confeccionat 

cartelleria pròpia lluny de la grisor institucional i de 
Imatge 14 PIJenigma del mes 
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l’excessiva “iconografia” per tal d’aproximar-nos a les joves. Seguim repartint l’espai amb punts de 

color i en la mesura del possible mirem d’evitar la infoxicació.  

 
Infografia 3 Serveis laborals del PIJ 

Per altra banda hem estat al cas de totes aquelles publicacions del Departament de Joventut o de 

qualsevol altre departament, ja sigui de l’Ajuntament o de la Generalitat que puguin interessar a les 

joves (Informe de la situació dels Joves a Catalunya, Informe de la Inserció laboral dels Cicles 

Formatius, etc.) 

3) OBJ: Redissenyar i aprofitar millor l’espai 
de l’altell. 

L’altell és un espai de 20 metres quadrats amb 6 

ordinadors i una taula, que ocupen un espai 

desaprofitat. Considerem que amb una altra 

distribució se’n podria treure molt més suc, si bé 

és cert que hem fet exposicions a les parets i 

hem tingut present que hi ha una marquesina on 

hi hem posat cartelleria, el nostre objectiu de 

modificar el mobiliari no s’ha pogut fer perquè per 

moure els ordinadors cal també moure el cablejat 

i manteniment del Districte de Gràcia no ha 

realitzat aquests canvis. 

  

Imatge 15 Aspecte acutal de l’altell, amb un nou vinil 
corporatiu de la XPIJ. 
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4) OBJ: Esdevenir un espai accessible. 

L’espai del PIJ aprova amb nota pel que fa a l’accessibilitat amb cadira de rodes. Si bé té un altell 

amb ordinadors on no s’hi pot accedir si no és caminant, la planta principal té un parell d’ordinadors 

per a la gent amb mobilitat reduïda. L’espai és prou ampli per a l’accés i mobilitat amb cadira de 

rodes; els materials exposats són accessibles per a tothom. Cal dir, però que la taula on treballem i 

atenem al públic té un plafó de fusta massa a prop d’on seu la usuària, fet que fa que alguna 

persona que vingui amb cadira de rodes no pugui acostar-se excessivament. 

Pel que fa a les persones cegues, l’espai és prou ampli i sense objectes que impedeixin el pas, 

tanmateix som conscients que no tenim cap material amb braille ni els ordinadors tenen cap 

programa especial per aquestes persones, fet al qual caldria posar més atenció per tal de millorar. 

5) OBJ: Fer visible el PIJ fora de l’espai habitual. 

El PIJ està ubicat a la planta baixa de l’Espai Jove La Fontana però situat en un espai que és poc 

visible des de l’entrada de l’equipament, de manera que si no es tracta de joves que ja coneixen el 

nostre servei amb antelació, sovint passem desapercebuts. A més, la desaparició de l’Antena Jove, 

que descentralitzava el Punt InfoJOVE Gràcia a altres espais del barri, fa que sigui necessari fer-

nos visibles més enllà de les parets de La Fontana. Per això aquest any hem apostat per realitzar 

activitats fora de l’espai habitual, amb l’objectiu d’arribar a persones que normalment no s’acosten 

al PIJ. Concretament, durant el 2018 hem realitzat les activitats següents: 

 Comerç al carrer: el primer dissabte de maig i octubre a Gràcia es realitza el dia del comerç 

al carrer, en el que puntualment ha participat l’Espai Jove La Fontana. Nosaltres, com a part 

de l’Espai, també hi hem participant posant un estand, tot donant informació sobre els 

recursos i serveis del PIJ. 

 PIJ a la fresca: durant el mes de juliol hem tret el Punt a la plaça del darrere de 

l’equipament, aprofitant el bon temps i amb l’objectiu d’arribar a joves que no entren a 

l’Espai Jove. 

 Park(ing) day: amb motiu d’aquesta diada que reivindica l’ús de l’espai públic en pro de les 

persones i no dels cotxes, hem realitzat una activitat del cicle sobre habitatge “Busques 

pis?” a la plaça Rovira. 

 Jornades de Sostenibilitat: aquestes s’han realitzat el 9 de Juny, i part de les activitats s’han 

fet a l’exterior. El PIJ va ser part de l’organització de les jornades. 

 “Passa que veuràs el piset”: en el marc de la campanya “Busques pis?”, s’ha muntat una 

exposició interactiva mòbil en què es dóna informació sobre habitatge.  
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5. Programació d’activitats 

Des del Punt InfoJOVE Gràcia al llarg de l’any col·laborem, impulsem i creem activitats de tota 

mena per tal de satisfer demandes manifestes de les persones joves. 

Sota aquestes línies analitzem el nombre total d’activitats que hem fet al llarg dels darrers 3 anys. 

Aquest 2018 es veu una clara baixada de 108 a 83 activitats, l’explicació de la qual la veurem 

desgranada en els següents apartats. De forma resumida podem dir que, per una banda, s’han fet 

4 campanyes o cicles i no 6 com l’any 2017, per altra hem hagut de suspendre per manca 

d’assistència fins a 8 BTJ mentre que l’any anterior només 3; finalment es veu una baixada de PIJ 

Mòbil, ja que l’any passat vam agafar tallers de les educadores de carrer que per volum de feina no 

podien satisfer, és per això que creiem que les 108 de les activitats és més l’excepció que la tònica 

i que el nombre d’activitats del 2016 i 2018 tenen més sentit. 

Activitats programades 2016 2017 2018 

Cicles i campanyes 18 26 19 

Activitats realitzades amb EJLF 6 7 10 

BTJ Barcelona Treball Jove 13 16 5 

PIJ Propis 8 13 11 

Garantia Juvenil 31 1 1 

PIJ Mòbil 12 38 29 

Coaching Laboral (sessions) 0 7 8 

Total 88 108 83 

5.1. Campanyes i cicles 

1) OBJ: Participar, crear i incidir en les campanyes i cicles de la XPIJ de manera activa. 

Any rere any, des dels Punts InfoJOVE de la ciutat es realitzen un seguit de campanyes i cicles al 

voltant de temes d’interès juvenil. Les temàtiques dutes a terme en aquestes campanyes i cicles 

durant el 2018 han estat: educació, mobilitat internacional, habitatge i interculturalitat.  

Les campanyes es caracteritzen per tenir una gran magnitud i donar-se en un període de màxim 

tres mesos. Es realitzen activitats a cada PIJ de la ciutat, tenen una imatge gràfica pròpia i compten 
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amb el suport d’assessores especialitzades en l’eix temàtic en qüestió. Durant aquest 2018 les 

dues campanyes que s’han realitzat han estat: 

 Campanya Informa’t (Educació) 

 Campanya De BCN al Món i el Món a BCN (Mobilitat internacional) 

Per altra banda, els cicles tenen menor magnitud, es realitzen en un període d’entre un i dos 

mesos, i no es fan activitats a tots els PIJ de la ciutat, però sí que tenen una imatge gràfica pròpia. 

En aquests és possible que hi hagi el suport d’una assessora especialitzada, o bé, com el cas del 

cicle de consum responsable i sentit crític, que sorgeixi de la coordinació de les professionals dels 

PIJ. Durant el 2018 els cicles han estat els següents: 

 Cicle Gimkchallenge (Territori) 

 Cicle “Busques pis?” (Habitatge) 

Aquest 2018 s’han anul·lat alguns dels cicles i campanyes, això rau en el fet que de mica en mica 

s’està canviant la lògica de la campanya clàssica perquè les assistències no acostumen a ser molt 

elevades a no ser que sigui una campanya molt coneguda com és el cas de l’In-format. Enguany 

s’ha apostat per introduir-nos dins dels departaments temàtics que fan polítiques transversals, per 

exemple en el cas laboral que, en ser una de les temàtiques més importants pel que fa a la 

demanda juvenil, hem unit esforços conjuntament amb Barcelona Activa en el Saló de l’Ocupació. 

Un altre exemple és el cas de l’habitatge, on enguany hem comptat amb la col·laboració de 

l’Oficina d’Habitatge del Districte.  

Així doncs, de mica en mica es van reduint campanyes i es tendeix a ser més selectiu. Aquest 

2018, per exemple, durant els mesos de setembre i octubre a escala de XPIJ s’ha creat una 

espècie de cicle no gaire anunciat anomenat “Pla B”, que tendia més a ser una reformulació interna 

per tal que totes les informadores tinguessin clar que fer en cas que una jove vingués en cerca 

d’informació al voltant de temes acadèmics, una espècie d’unificació en forma de guia de serveis 

d’inserció acadèmica-laboral que no ha tingut gaire difusió més enllà de cartelleria física als 

mateixos PIJ’s. 

A continuació enumerem les campanyes i cicles públics dels darrers 3 anys: 
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2018 2017 2016 

 Campanya Informa’t 

 Cicle Busques pis?  

 Campanya De BCN al Món i 

del Món a BCN 

 Cicle Gimkchallenge 

 Campanya Informa’t 

 Cicle treballar a l’estiu 

 Cicle Jove, busques pis?  

 Campanya de BCN al Món i 

del Món a BCN 

 Cicle consum responsable i 

sentit crític 

 Cicle Gimkchallenge 

 Campanya Informa’t 

 Mostra de Turisme Juvenil 

 Campanya treballar a l’estiu 

 Cicle Vols compartir pis? 

 Treballar a l’hivern 

 Campanya de BCN al Món i 

del Món a BCN 

Al PIJ Gràcia s’han realitzat un total de 19 activitats amb l’assistència de 480 joves, mentre que el 

2017 se’n van fer 35 amb l’assistència de 449 joves, per tant, en termes generals podem afirmar 

que hem estat més eficients que l’any anterior. La major part de les d’activitats s’han realitzat dins 

de la Campanya Informa’t, seguit de cicle Gimkchallenge. Així i tot cal destacar l’increment i aposta 

per les activitats dins del Cicle “Busques pis?”, ja que sota el paraigua de l’habitatge hi ha moltes 

xerrades temàtiques a fer quan l’accés a l’habitatge a la ciutat cada cop és més dificultós.  

Paral·lelament, cal destacar que com a política d’unir esforços -d’atracció de públic- enguany les 

campanyes s’han pensat en clau de Barcelona, i això es tradueix en activitats conjuntes entre PIJ’s; 

a Gràcia hem apostat per fer dues activitats amb PIJ Horta-Guinardó, per una banda l’exposició 

mòbil “Passa, passa, que veuràs el piset” del cicle d’habitatge i la jornada “Voluntariat Internacional” 

de la campanya de mobilitat, totes dues al Casal Girapells. Malgrat això, xerrades típiques de 

mobilitat internacional com les de camps de treball les hem fet igualment fora de campanya, 

programades com a PIJ Propi a Gràcia.  

 
Gràfic 23 Elaboració en base indicadors interns 



 

58 Memòria Punt InfoJOVE Gràcia 2018 

5.2. Calendari singular 

El nostre treball conjunt amb els equips de l’Espai Jove La Fontana té com a producte final les 

activitats del Calendari singular, unes efemèrides que tenen a veure amb dies assenyalats al 

calendari als quals La Fontana vol donar rellevància. 

1) OBJ: Difondre la informació juvenil sobre temàtiques d'interès i de forma participativa 

a través del projecte Calendari Singular. 

Per fer-ho, en diverses reunions de la comissió Calendari Singular, on hi hem estat presents, s’han 

marcat un seguit de dates importants per a la seva rellevància. La nostra participació es basa en 

aportar la part més (in)formativa de la temàtica, ja que entenem que cada equip juga el seu rol. 

Enguany el PIJ Gràcia ha estat present en: 

 [8 de març] Durant els dies previs al Dia Internacional de les Dones, a La Fontana es va 

celebrar un Microteatre i una taula de debat “Dones i la música”. 

 [6 d’abril] Pel Dia Mundial de l’activitat física, a la seu del Districte es va inaugurar una 

exposició fotogràfica dels equips de voleibol dels APC’s feta pel PIJ “Els valors de l’Esport”. 

 [28 de juny] En el context del Dia Internacional de l’Alliberament LGTBI, des del PIJ vam 

visibilitzar bona part de les orientacions afectivo-sexuals i d’identitat que existeixen. 

 [25 de Novembre] Aprofitant que el 25 de Novembre és el Dia Internacional de l’eliminació 

de la violència vers les dones, es van dinamitzar un seguit d’activitats en pro de la 

consciència crítica davant dels anomenats micromasclismes i relacions de parella tòxiques a 

través de l’equip de dinamització i l’Aquí t’escoltem; per part nostra vam aprofundir la 

dinamització amb una rentadora on al seu interior hi havia frases per reflexionar sota el títol 

“Treu la merda masclista del teu dia a dia”. 

 [1 de Desembre] El Dia Internacional del VIH des del PIJ vam repartir el tradicional llaç 

vermell. 

 I aprofitant unes jornades sobre la gentrificació, el Punt InfoJOVE va aportar un seguit de 

dades en forma d’exposició per enriquir el debat, aquesta participació no estava prevista 

com a Calendari singular però igualment fou una jornada en què bona part dels equips de 

La Fontana hi van participar. 

 [10 de Desembre] Dia Mundial dels drets humans; des del PIJ vàrem oferir una exposició 

sobre “El discurs de l’Odi vs la llibertat d’expressió, una fina línia” amb “grans” discursos 

racistes, homòfobs i xenòfobs de personatges públics en contraposició al seguit de 
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detencions que s’estan produint recentment i que tenen a veure amb la llibertat d’expressió i 

d’ideologia política. Paral·lelament vam presentar el joc de “Fronteres invisibles” sobre el 

periple que passen les persones nouvingudes per aconseguir el permís de residència. 

 
Imatge 16 D’esquerra a dreta, un dels plafons de les Jornades de Gentirifcació, l’exposició LGTBI i la dinàmica “Treu la 

merda masclista del teu dia a dia” 

5.3. BTJ Barcelona Treball Jove 

Davant de la caiguda dels tradicionals cicles “Treballar a l’Hivern i Treballar a l’Estiu” i tenint en 

compte que la temàtica laboral és la més demandada per la joventut, des del PIJ Gràcia hem 

apostat per activitats formatives complementàries com els Coachings, assessories de CV, PIJ 

Propis, etc. 

1) OBJ: Oferir activitats al voltant de l’orientació laboral a les joves del territori. 

Des de Barcelona Activa, trimestralment s’ofereix la possibilitat de concertar xerrades relacionades 

amb l’orientació laboral, la preparació per trobar feina i les ofertes de les quals disposa. Des del PIJ 

apostem per fer-ne tantes com es pugui però, com ja s’han vist en indicadors anteriors, enguany 

n’hem portat a la pràctica només 5 de les 13 programades. 

El motiu de la baixada és incert, ja que no ha canviat cap condició des dels darrers anys. Una de 

les formacions de XPIJ, concretament la laboral, es va fer a Porta 22, la seu de Barcelona Activa, 

per tal de conèixer tots els serveis que s’hi ofereixen, i allà es va fer una anàlisi dels BTJ i el seu alt 

percentatge de cancel·lació per manca d’inscripcions (es requereix un mínim de 5). Per una banda, 

hi ha consens en què cal repensar la forma de difusió, ja que al web de Barcelona Activa no és 

visible l’apartat de xerrades i s’hi ha de fer massa “clics” per arribar a inscriure’s. Per altra banda, la 

cartelleria que s’utilitza és antiquada i poc cridanera. 
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Imatge 17 A l’esquerra un dels cartells del 2018, a la dreta un cartell del 2019 

Des del PIJ Gràcia seguim apostant per aquestes xerrades, ja que hi hem assistit personalment i 

veiem la gran utilitat que tenen. Davant d’aquesta baixada d’inscripcions hem reformulat la forma 

de presentar les xerrades i en la mesura del possible les presentem com a cicle tancat de xerrades, 

donant-los una lògica de programació i amb l’objectiu de fidelitzar a la jove que assisteix a la 

primera xerrada perquè s’apunti a la resta sota l’òptica d’un cicle lògic. 

Malgrat això, des de Barcelona Activa no es contempla aquesta possibilitat i per tant les joves s’han 

d'apuntar una per una, cosa que ens juga en contra. 

 Programats Realitzats Participants 
Publicacions 

XXSS 
Web Butlletí 

BTJ’17 20 16 52 20 20 20 

BTJ’18 13 5 24 14 12 10 

5.4. PIJ Propis 

1) OBJ: Treballar en xarxa pel territori per generar més PIJ Propis. 

A part de totes aquelles activitats programades ja sigui amb la XPIJ, amb l’Espai Jove o com a 

demandes d’altres entitats, des del PIJ Gràcia volem ser proactius a l’hora d’oferir xerrades que 

puguin ser d'interès juvenil i que a la vegada ens permetin crear sinergies amb les entitats del 

territori. Quan ens vam marcar la línia de treball, uníem la idea de connexió amb entitats del territori 
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i un PIJ propi com a producte d’aquesta interacció, cosa que a la realitat no ha estat així. Per una 

banda, les entitats amb les quals ens hem reunit són d’un perfil molt concret (inserció laboral, per 

exemple) i per l’altra, interacció no és sinònim d’activitat pública. De fet, només amb dues de les 

entitats amb les quals ens hem reunit hem acabat fent alguna activitat, per una banda amb 

Fronteres invisibles amb un PIJ propi, i per l’altra amb Nòmades – Teatre Crític de Gràcia, per 

acabar fent una col·laboració dins de la campanya de mobilitat, cosa que no es comptabilitza aquí 

com a PIJ propi.  

Pel que fa als PIJ Propis, aquest 2018 hem fet els següents: 

 2 tallers de Llengua de Signes Catalana amb l’empresa d’interpretació APSO, amb una 

assistència de 20 persones (aforament màxim). 

 2 PIJ’s a la fresca durant els mesos estivals, amb l’objectiu de dinamitzar la plaça del 

darrera l’Espai Jove, les informadores vàrem sortir a fer les atencions amb una assistència 

d’11 persones.  

 1 jornada de “Barcelona t’acull” per a joves nouvingudes, presentant els serveis de 

l’equipament, amb assistència de 20 persones. 

 1 xerrada “International work camps” amb la COCAT i 45 joves interessades. 

 1 xerrada de “Camps de treball” amb SETEM i 20 joves assistents. 

 1 xerrada sobre “L’interrail” amb l’ex assessora de turisme amb 5 participants. 

 1 exposició dels valors de l’esport amb els equips esportius de les Educadores de Carrer, 

amb 37 assistents a la inauguració i 80 més durant els dies que va estar exposada. Aquesta 

exposició es va dur a terme gràcies al treball fotogràfic d’una de les informadores, que va 

anar dos dies als entrenaments dels i les joves. 

 1 taller pràctic de la “Declaració de la renda” amb l’assessora d’habitatge compartit amb 6 

joves que van fer-la. 

 1 taller dinàmic del joc “Fronteres invisibles” amb les joves fundadores del joc i la presència 

de 5 jugadores.  

 1 exposició crítica sobre les drogues i el seu origen, amb la visita aproximada d’unes 30 

joves.  

2) OBJ: Oferir el PIJ com un espai de creació d’activitats impulsades per les pròpies joves. 

Aquest objectiu no s’ha complert i creiem que no ha estat realista per la mateixa dinàmica de treball 

que es porta, ja que per una banda tenim una càrrega d’activitat complexa i molt pautada (XPIJ, 
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Calendari Singular, PIJ Propis, etc.) i per l’altra al ser un servei institucionalitzat, no es visualitza 

com un lloc on proposar activitats -comparat amb l’equip de dinamització de l’Espai Jove La 

Fontana-. Malgrat tenir clara voluntat d’impulsar iniciatives juvenils som conscients que aquesta 

idea no es desprèn del nostre servei, que es coneix més aviat com a unidireccional i de tràmits. 

3) OBJ: Treballar la salut amb les joves dels centres educatius del Districte. 

Aquest objectiu respon a la idea d’una jornada anomenada “Estimar-se és revolucionari” que 

portava gestant-se des del 2017 com una fórmula per capgirar la relació amb els centres educatius 

en una sola jornada. Per una banda es pretenien treballar 3 temàtiques de màxima demanda 

juvenil (cos, salut i sexualitat) i per l’altra treballar amb els equips docents, ja fos per actualitzar la 

seva informació sobre les mateixes temàtiques com també per difondre el servei i per extensió tots 

els serveis de la Taula de Serveis de Joventut del Districte de Gràcia. La jornada no ha acabat 

realitzant-se, en part perquè de totes les temàtiques que es tracten a escala municipal, la salut i la 

sexualitat juvenil són les que més oferta tenen: des de les Educadores de Carrer amb els seus 

tallers a les escoles, el servei “Aquí t’escoltem” o el Centre Jove d’Atenció a les Sexualitats.  

Malgrat això, la idea de crear una jornada ha fet créixer una nova iniciativa de jornades de portes 

obertes als INS i altres centres educatius del Districte per tal que coneguin la Taula de Serveis de 

Joventut d’un sol cop i no haver d’anar centre a centre, servei per servei, amb la competència que 

això suposa. 

No haver complert l’objectiu no significa que no treballem la salut amb les joves del Districte, si bé 

tenim materials expositius i hem fet xerrades PIJ Mòbil a aquells centres que ens ho han demanat.  

4) OBJ: Crear un espai de xarxa i/o relació per un consum sostenible. 

Una de les línies d’acció del CJB de cara el 2018 era (i segueix sent) la de la sostenibilitat, i és per 

això que en la darrera Tancada (trobada dels equips tècnics del CJB amb el Secretariat) es va 

decidir traduir aquest eix en una gran jornada a l’equipament amb la participació de tots els serveis. 

Aquesta jornada es va fer el dissabte 9 de juny amb la participació de diferents entitats i complint 

tots els objectius que ens havíem proposat: 

a) Tallers de vermicompostatge, reparació de petits electrodomèstics, confecció de boc’n’rolls, 

confecció de compreses de tela. 

b) Xerrades amb la Plataforma per la qualitat de l’aire i Remunicipalitzem l’aigua a Barcelona. 

c) Dinamització amb jocs de fusta tradicionals 
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d) Dinar popular a base d’aliments reaprofitats de L’Arrel, la Xarxa d’Aliments de la Barraqueta 

de Gràcia. 

En total, al llarg del dia van arribar a passar unes 50 joves en una jornada que creiem que 

escenifica perfectament com, a través d’una bona coordinació (en aquest cas de la comissió de 

medi ambient de La Fontana) es poden fer grans projectes. 

 
Imatge 18 Cartell de la Jornada 

5.5. Coaching laboral 

1) OBJ: Realitzar grups de coaching bimensualment i augmentar el nombre de participants. 

Una altra de les apostes de Barcelona Activa alhora d’inserir a les joves al mercat de treball és a 

través dels Coachings laborals, 4 sessions seguides (setmanalment en el cas de Gràcia els dijous) 

on a través de l’autoconeixença de les capacitats d’una mateixa, es traça un rumb en forma de 

projecte vital per trobar feina.  

Aquest 2018 a Gràcia s’han fet fins a 8 grups de coaching (que equival a 3 grups de sessions 

bimensuals), és a dir, 32 sessions amb un còmput total de 140 assistències; enguany només s’han 

hagut d’enderrerir 2 vegades la sessió 1. El coaching laboral doncs, segueix en auge, ja sigui per 

l’augment d’un grup de sessions més respecte a l’any passat si no també pel nombre d'assistents 

(l’any 2017 es van comptabilitzar 95 assistències).  
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Les modificacions que ha patit la sessió, que ha passat d’una hora i mitja a dues, i el fet que s’hagi 

publicitat més (nou banner d’accés directe amb prop de 30 clics) creiem que poden ser dos 

indicadors de millora pel que fa a la participació.  

 
Imatge 19 Banner del web 

5.6. Garantia Juvenil 

1) OBJ: Treballar de manera coordinada amb la impulsora de Garantia Juvenil i conèixer de 

prop l’evolució d’algunes joves vinculades al PIJ a qui se’ls ha d’oferir el ventall de 
recursos que s’ofereix des d’aquest programa d’inserció. 

Aquest 2018 no s’ha comptat amb la presència de l’equip d’impulsores de Garantia Juvenil per 

temes pressupostaris, així i tot des de la XPIJ hem seguit recopilant tots aquells programes de 

Garantia Juvenil que han anat sortint així com tramitant-ne la inscripció.  

Aquesta marxa precipitada ha fet que concertéssim una reunió amb el SOC de Gràcia per tal de 

coordinar les derivacions de les joves que, per una banda, si tenien un perfil autònom o tenien clar 

a quin programa volien apuntar-se ho feien a través del mateix SOC, o en casos d’usuàries poc 

autònomes o sense saber quin programa fer, ens les derivaven a nosaltres. 

Les inscripcions majoritàriament s’han fet al PIJ Nou barris i a l’Oficina Jove Calàbria, tot i que al 

nostre Districte se n’ha fet 1 amb la presència de 4 joves.  

Pel que fa al seguiment de les joves properes i/o vinculades als equips d’educadores de carrer i el 

Servei de Gestió de Conflictes, hem anat fent un seguiment periòdic, ja sigui a través de les 

reunions programades de seguiment de casos com també de manera més informal, però igual de 

resolutiva, de forma presencial al nostre taulell. 

Pel que fa a les multitudinàries jornades de Garantia Juvenil, una fira amb totes aquelles entitats 

que ofereixen programes per a joves i que l’any 2017 es van fer a Gràcia; aquest 2018 s’han 

realitzat al Districte de Nou Barris, lloc on hi ha més perfils de joves interessats amb aquest tipus de 
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programes. Des del PIJ Gràcia no ho anotem com una pèrdua, ja que ja sabíem que aquesta 

jornada seria rotatòria geogràficament.  

En contrapartida però vam acollir una xerrada sobre les “Línies de subvencions a l’emprenedoria” 

inscrita a Garantia Juvenil amb el Departament de Treball de la Generalitat amb una assistència 

total de 14 persones. 
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6. Assessories 

1) OBJ: Oferir assessories d’acord amb els interessos de les persones joves. 

Des de la XPIJ, s’aposta per un aprofundiment en la informació i orientació personalitzada. 

D’aquest se’n diu assessorament, i consisteix en una atenció individual, privada i d’uns 45 minuts 

en què s’ajuda a la jove a prendre decisions de major transcendència i amb major coneixement de 

causa. Les assessories que des de la XPIJ s’ofereixen són: 

 Habitatge compartit: assessoria dirigida a resoldre dubtes de caràcter contractual, revisió 

de clàusules i condicions així com alternatives a la compra o lloguer convencional, aquesta 

assessoria també mira de posar en contacte arrendatàries i demandants d’habitació en 

pisos compartits. A Gràcia, aquesta assessoria es realitza els dimarts a la tarda de 17.00 a 

20.00. 

 Laboral: aquesta assessoria, concretament s’anomena d’orientació de drets i deures 

laborals, més enfocada en resoldre dubtes de caràcter legal sobre el contracte o el conveni, 

però que a la pràctica també dona assessorament en la cerca de feina. A Gràcia 

l’assessoria es fa els dimecres a la tarda a la tarda de 17.00 a 20.00. 

 Mobilitat Internacional: ofereix orientació sobre tota mena de voluntariats, camps de treball 

i sobretot, informació sobre entitats que ofereixen programes d’estades a l’estranger, sigui 

per a la formació acadèmica o per l’àmbit laboral. A Gràcia l’assessoria es fa els dijous al 

matí de 10.30 a 13.30h. 

 Acadèmic: malgrat que sempre hi hagi alguna assessora acadèmica al CAAJ, la resta es 

mou pel territori, de fet, aquest 2018 a Gràcia hem estrenat l’assessoria els dijous a la tarda 

de 17.00 a 20.00. 

 Emprenedoria: aquesta assessoria està pensada per resoldre dubtes laborals als i a les 

autònomes així com ajuda a portar una idea de negoci al terreny de la realitat. Aquesta 

Assessoria no es fa al PIJ Gràcia, es realitza al CIAJ i a l’OJ. 

 Associacionisme: el Centre de Recursos per a les Associacions Juvenils de Barcelona és 

un servei creat força abans de l’aparició de la XPIJ, i com a entitat pròpia té altres canals 

per a fer assessories, ja sigui a través del seu CRAJ Mòbil com també les seves 

assessories pactades amb les interessades. Malgrat això, estem veient una clara voluntat 

de poder unir esforços i, en pocs mesos, poder inscriure als joves a aquesta assessoria com 

si en fos una de les oferides per la XPIJ. 
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 Anteriorment, la XPIJ també havia comptat amb assessoria de Turisme i de programes de 

Garantia Juvenil, la primera anul·lada per manca de demanda i la segona per temes 

pressupostaris de Barcelona Activa. De cara al 2019 tornaran a sorgir 5 impulsores que 

recorreran els districtes de Barcelona, donant orientació a les persones joves segons el seu 

perfil i programa. 

En el quadre següent es mostren totes les assessories que es realitzen als diferents PIJ’s de 

Barcelona oferides per la XPIJ. En aquest quadre apareix el nom “OJ Treball”, és a dir l’Oficina 

Jove de Treball, just davant de l’Oficina Jove de Calàbria, un servei depenent de l’Agència 

Catalana de Joventut de la Generalitat de Catalunya, on també si fan assessories d’emprenedoria a 

part de ser una oficina de temàtica laboral presencial. 

Assessories 
XPIJ 

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

Matí 

CAAJ 

 
 

 CAAJ 
PIJ Sarrià - St 

Gervasi 
CIAJ 

PIJ Nou 
Barris PIJ St. Martí 

PIJ Sants 
Montjuïc PIJ Gràcia CIAJ 

 
 OJ Calàbria 

CIAJ OJ Treball  

Tarda 

CAAJ 
PIJ Sants 
Montjuïc 

CIAJ 

CAAJ 
PIJ St. 
Andreu 

PIJ Ciutat 
Vella 

CAAJ 
PIJ St. Martí 
PIJ Les Corts 

CAAJ 
PIJ Nou 
Barris 

PIJ Gràcia 

 CIAJ 

PIJ Ciutat 
Vella 

PIJ Sants 
Montjuïc 

PIJ Gràcia 
PIJ St. 
Andreu 

PIJ Les Corts 
PIJ Horta - 
Guinardó 

PIJ Horta - 
Guinardó 

PIJ St. Martí 
PIJ Les Corts 

PIJ Sarrià - St 
Gervasi 

PIJ St. 
Andreu 

PIJ Nou 
Barris PIJ Gràcia 

 
CIAJ 

OJ Treball   

Aquest 2018 el PIJ Gràcia ha estat el Punt InfoJOVE en el que es realitzen més varietat 

d’assessories, oferint-les totes excepte la d’Emprenedoria, tal com s’aprecia a la gràfica 24. En 

aquesta gràfica es veu com el capdavanter és el CIAJ, però aquest servei no és considerat un Punt 

InfoJOVE sinó una seu central que té com a àmbit territorial tot el municipi de Barcelona. També 

s’ha de tenir en compte que des del PIJ Gràcia també s’estan fent derivacions al CRAJ en cas que 

una jove vulgui fer algun tipus de voluntariat a Catalunya o necessiti algun tipus d’assessorament 

en l’àmbit associatiu (subvencions, estatuts, problemes interns, etc.). Ara per ara però, no es 

concep com una assessoria periòdica (ja que no hi ha possibilitat de fer reserves via Excel des d’un 
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altre Districte) sinó que es fan derivacions via e-mail o telèfon, fet que en el nostre cas és molt més 

senzill per la proximitat física entre ambdós serveis. 

 
Gràfic 24 Elaboració en base indicadors interns 

 
Gràfic 25 Elaboració en base indicadors interns 

Els motius pels quals tenim més assessories que la resta de PIJ’s són varis, des de la centralitat del 

servei en el territori físic com la presència més gran juvenil en estar integrats dins d’un Espai Jove. 

Per altra banda, les 4 assessories es preserven d’un any a l’altre, ja que en tots els casos tenim 

molta assistència: mentre que de mitjana hi ha hagut 110 assistents a les assessories dels PIJ’s de 
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Barcelona aquest 2018, al Punt InfoJOVE Gràcia n’ha tingut 124. Aquesta xifra positiva és present 

en totes les assessories, de les quals la de Mobilitat és la que s’assimila més a la mitjana de la 

XPIJ. També cal subratllar que l’aposta per l’assessoria Acadèmica ha estat un encert tal com 

indiquen les dades: mentre la mitjana dels PIJ’s és de 80 assistents anuals (exceptuant el CAAJ), a 

Gràcia ens hem estrenat amb 106. 

Tal com indiquen les taules posteriors de les diferents assessories que es realitzen al PIJ Gràcia, 

podem veure que la demanda de les assessories és superior al 50% en tots els casos en ambdós 

anys, exceptuant la de Mobilitat internacional, que ha passat d’un 47% el 2017 a un 37% el 2018. 

Les assessories que tenen més èxit són la d’Habitatge en primer lloc (amb una demanda de 

gairebé el 73%) i la d’Orientació laboral (demanda de gairebé 69%), mentre que la d’Orientació 

acadèmica ha tingut un 56% de demanda. 

Pel que fa al grau d'aprofitament, és a dir, el còmput total de gent atesa (restant les absències i 

sumant les espontànies) respecte al nombre d’assessories ofertes, observem com a l’assessoria 

d’Habitatge hi ha un clar augment de l’aprofitament en relació al 2017, passant del 55% al 77%, de 

manera que independentment de si hi ha hagut absències o no, l’assessora ha atès a més usuàries 

que les reserves inicials. La següent assessoria amb major grau d’aprofitament és l’acadèmica, 

amb un 65%, però al ser una assessoria incorporada aquest any no disposem de dades del 2017 

per realitzar una comparativa. A continuació hi ha l’assessoria Laboral, on la nota negativa és que 

hi ha menys aprofitament que demanda, però d’un any a l’altre ha augmentat del 55% al 62%. 

Finalment tenim l’assessoria de Mobilitat Internacional, en la que el grau d’aprofitament baixa del 

43% el 2017 al 36% aquest 2018. Com a punt positiu podem afirmar que el percentatge de 

demanda de 2018 i el grau d’aprofitament del mateix any és pràcticament igual. 

Assessoria d’Habitatge Absoluts % 

Cites disponibles 159 100% oferta des de la XPIJ 

Cites reservades 116 72,95% de demanda jove 

Assistència 89 76% de les 116 cites reservades 
s’han efectuat 

Absència 27 23% d’absentisme 

Espontanis 35 28% atesos sense reserva 

Persones ateses 124 77% grau d’aprofitament 

 

  



 

70 Memòria Punt InfoJOVE Gràcia 2018 

Assessoria Laboral Absoluts % 

Cites disponibles 176 100% oferta des de la XPIJ 

Cites reservades 121 68,75% de demanda jove 

Assistència 97 80% de les 121 cites reservades 
s’han efectuat 

Absència 24 19% d’absentisme 

Espontanis 12 11% atesos sense reserva 

Persones ateses 109 61% grau d’aprofitament 

 

Assessoria de Mobilitat Absoluts % 

Cites disponibles 166 100% oferta des de la XPIJ 

Cites reservades 62 37% de demanda jove 

Assistència 48 77% de les 62 cites reservades 
s’han efectuat 

Absència 14 22% d’absentisme 

Espontanis 12 25% atesos sense reserva 

Persones ateses 59 36% grau d’aprofitament 

 

Assessoria de Mobilitat Absoluts % 

Cites disponibles 164 100% oferta des de la XPIJ 

Cites reservades 93 56% de demanda jove 

Assistència 63 68% de les 93 cites reservades 
s’han efectuat 

Absència 30 32% d’absentisme 

Espontanis 43 41% atesos sense reserva 

Persones ateses 106 65% grau d’aprofitament 

 

La gràfica que trobareu a continuació compara el grau d’aprofitament de les assessories en relació 

a la seva oferta i a la demanda inicial (reserves), fent una comparació amb el 2017 per veure si tant 

la demanda com l’aprofitament han anat augmentant. En aquest cas la dinàmica es repeteix, sent 

l’assessoria d’Habitatge i la Laboral les que ha tingut millors resultats i la de Mobilitat Internacional 

la que menys èxit ha tingut pel que fa a l’evolució de la demanda i de l’aprofitament. 
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Gràfic 26 Grau d’aprofitament de les assessories (relació entre el nombre d’assessories ofertes i assistència real a les 

cites), comparativa entre 2017 i 2018 

Una de les accions marcades en les línies del 2018 va ser fer trucades telefòniques 24 hores abans 

per tal de reduir l’absentisme, sobretot de l’assessoria Laboral, 

però per motius de protecció de dades no se’ns permet fer-ho. 

Tot i així des del CIAJ envien un recordatori a les usuàries via 

WhatsApp o e-mail, fet que ens dona per satisfeta l’acció 

prevista. 

Finalment destacar una cinquena assessoria que des de les 

informadores del PIJ oferim i ha anat prenent força pel boca-

orella o per la derivació d’altres serveis com les educadores de 

carrer; es tracta de l’assessoria de CV, una orientació iniciada al 

2n trimestre de 2017 que creiem molt positiva pel vincle que ens 

crea amb les usuàries. A través d’unes plantilles ja 

preconfigurades, obrim un compte gratuït al programa “Canva” 

per a la persona usuària i se’ls ajuda a fer el seu currículum, 

treballant així els diferents àmbits que s’han de tenir en compte per cercar feina d’una manera més 

exitosa. 

Imatge 20 Cartell de l’assessorament 
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Gràfic 27 Nombre de CV realitzats, comparativa 2017 i 2018 

2) OBJ: Aprofitar el coneixement de les assessores per crear activitats conjuntes. 

La proximitat amb la qual treballem amb l’equip d’assessores va fer que a l’inici del 2018 ens 

proposéssim enfocar una línia de treball amb elles per tal de fer activitats conjuntes tot aprofitant el 

seu bagatge. Per concretar aquest treball ens vam proposar realitzar una activitat anual amb cada 

assessoria. 

Activitats amb 
assessories 

Activitat Reunions Assistència Observacions 

Habitatge 1 1 6 La declaració de la renda 

Laboral 1 1 12 *Barcelona Activa 

Mobilitat 1 1 15 Ofertes de lleure durant 
l’estiu al Coll 

Acadèmica    *Informa’t 

Garantia Juvenil 1 1 4 Inscripcions massives 

Turisme 1 1 5 Xerrada Interrail 

El resultat d’aquest objectiu depèn molt si l’assessoria ja té programada una campanya de XPIJ 

(Habitatge, Acadèmica i Mobilitat) o si hi ha altres serveis que complementen la seva tasca 

(Laboral) s’ha traduït en:  

 Assessoria d’habitatge: a part de la campanya dels mesos de setembre i octubre 

“Busques pis?”, hem dut a terme una sessió per tramitar la declaració de la renda aprofitant 

els coneixements jurídics i les capacitats de l’assessora. L’assistència va ser de 6 persones.  
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 Assessoria Laboral: Enguany hem fet una xerrada a un grup de 12 joves de cicle formatiu 

sobre la negociació col·lectiva. Tenint en compte que enguany no hem fet cap campanya 

laboral a escala de la XPIJ, creiem que les activitats complementàries que ofereix Barcelona 

Activa i les nostres assessories de CV, fa que la creació de noves activitats es faci difícil a 

no ser que algun col·lectiu concret o alguna derivació grupal ens demani que en 

programem.  

 Assessoria de Mobilitat: A l’estiu vam assistir a una xerrada a famílies del barri de Coll en 

què se’ls explicava totes les oportunitats lúdico-formatives que s'ofereixen des de 

l’Ajuntament, des del PIJ vàrem anar a explicar l’oferta de mobilitat Internacional davant 

d’unes 15 persones.  

 Assessoria Acadèmica: Enguany no hem fet cap activitat extra més enllà de la campanya 

In-forma’t, que considerem que està programada en el moment clau on les joves han de 

prendre decisions.  

 Garantia Juvenil: Malgrat aquest any no tenir impulsores de programes de Garantia 

Juvenil, el projecte segueix vigent, és per això que vàrem programar una tarda 

d’inscripcions amb una tècnica referent de la XPIJ i que porta temes de Garantia Juvenil, 

van assistir-hi només 4 persones. 

 Assessoria de Turisme: A mitjans de 2018 s’ha suprimit l’assessoria de Turisme per 

manca de demanda, així i tot des del PIJ Gràcia vàrem oferir una xerrada d’Interrail amb la 

presència de 5 joves. 

Pel que fa al nombre de reunions de coordinació amb les assessores, hem escrit que n’hem fet una 

d’oficial tot i que cal matisar que al llarg de la setmana, aprofitant la presència de l’assessora (o a 

través d’altres canals) fem reunions constants així com col·laboracions puntuals en alguna de les 

assessories quan necessiten una segona veu. 
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7. PIJ Mòbil 

El PIJ Mòbil és una aposta per la sensibilització, informació i educació jove per treballar els 

principals temes d'interès juvenil. Es tracta de la realització d’activitats descentralitzades per part de 

les informadores del Punt InfoJOVE Gràcia que tenen l’objectiu de respondre a les necessitats 

reals de la població jove del territori, i que volen adaptar-se a les demandes que ens arribin des de 

la resta de serveis, equipaments, entitats, així com dels mateixos joves. El que caracteritza al PIJ 

Mòbil és el fet que les activitats i tallers es realitzen sota demanda i sovint de forma 

descentralitzada, de manera que les informadores es desplacen allà on són demanades. Les 

activitats són gratuïtes, i són adaptades a la realitat i necessitats del grup o col·lectiu en funció de la 

demanda que ens arriba.  

El conjunt d’activitats ofertes des del Punt InfoJOVE Gràcia s’anomena Catàleg PIJ Mòbil, i recull 

tots els tallers que tenim preparats des del nostre servei. Tot i així, els PIJ Mòbil inclouen activitats 

més enllà de les recollides al catàleg, i engloba també totes aquelles que ens són demandades de 

forma externa (és a dir, que no estan realitzades per iniciativa del propi PIJ, com el cas dels PIJ 

Propis, sinó a partir d’una petició d’una entitat o col·lectiu). Les activitats tenen una durada d’entre 1 

i 3 hores i són realitzades per una informadora juvenil o per una assessora específica quan es 

tracta de casos concrets. 

Aquest any ens hem marcat diversos objectius en relació als PIJ Mòbil, que s’han materialitzat en 

accions concretes.  

7.1. Catàleg del PIJ Mòbil 

1) OBJ: Difondre les activitats del Catàleg PIJ Mòbil. 

El 2018 s’ha treballat per oferir un nou catàleg d’activitats tot redissenyant-ne la imatge gràfica, com 

a manera d’oferir les nostres activitats de manera més atractiva. La idea inicial era realitzar el nou 

disseny a principis d’any per tal de poder difondre el catàleg en paper al llarg de la resta de l’any, 

concertant reunions amb els centres educatius de secundària del Districte per tal de presentar el 

catàleg. Finalment, però, el nou disseny ha trigat una mica més de l’esperat i ha arribat a finals 

d’any, raó per la qual la resta d’accions han hagut de ser ajornades l’any 2019. 

Tot i aquest contratemps, el 2018 l’oferta d’activitats del PIJ Mòbil ha augmentat, incloent-hi un total 

de 31 activitats dividides en 8 àmbits temàtics: 
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 Àmbit Laboral: 

 Coneix els teus drets i deures laborals 

 El Currículum i carta de presentació 

 Com i on buscar feina 

 Drets sindicals: Dret de representació col·lectiva i assemblea de treballadores 

 Prestacions, subsidis d’atur i altres ajudes 

  Àmbit Acadèmic: 

 Acabes l'ESO, ja saps que faràs? 

 Si no aprovo l'ESO, què? 

 Els batxillerats i les PAU 

 Cicles formatius. Famílies professionals i sortides laborals 

 Tècniques d'estudi 

 Acredita’t: reconeixement de les competències professionals 

  Àmbit de Mobilitat Internacional: 

 Estudiar a l'estranger 

 Fer un voluntariat a l’estranger 

 Oportunitats per a joves menors d’edat a Europa 

 Treballar a l’estiu a Europa 

 Treballar a Europa 

 Àmbit d’Associacionisme i Voluntariat: 

 Participa i transforma 

 Volem crear una associació d’alumnes! 

 Tenim una idea, volem crear un projecte jove 

 Àmbit Salut: 

 Xarxes socials i Ciberassetjament 

 Alcohol i altres drogues: Consum conscient 
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 Hàbits saludables 

 Àmbit Interculturalitat: 

 Jo no sóc racista però… 

 Fronteres invisibles 

  Àmbit Perspectiva de Gènere: 

 El meu cos, jo decideixo 

 Amor romàntic i relacions afectives 

 Gènere i món laboral 

 Jo no sóc masclista… o sí? 

 Àmbit de Turisme: 

 El viatge de fi de curs 

 Viatges low cost 

 InterRail 

 
Gràfic 28 Comparativa de l’oferta del catàleg PIJ Mòbil dels anys 2016, 2017 i 2018. 
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7.2. Activitats realitzades del PIJ Mòbil 

1) OBJ: Dotar d’informació a les joves del territori. 

Les activitats del PIJ Mòbil han continuat tenint sortida, i han estat demandades per centres 

educatius, entitats i col·lectius diversos tant del Districte de Gràcia com de fora d’aquest. Fent una 

comparativa, el total de PIJ Mòbil realitzats ha passat de 38 el 2017 a 29 el 2018, observant-se una 

marcada disminució de demandes. Això és degut al fet que l’any 2017 vam absorbir les activitats 

relacionades amb xarxes socials, ciberassetjament i drogues, que normalment eren realitzades per 

les Educadores de carrer, però que no van poder assumir per massa càrrega de treball. Aquest 

2018 les han pogut tornar a realitzar i per tant això ha repercutit en el total d’activitats que hem fet 

com a PIJ Mòbil. Dins d’aquesta disminució general, s’ha produït un augment de visites a La 

Fontana i al servei del Punt InfoJOVE, que ha passat de 7 el 2017 a 15 el 2018, activitat fins ara no 

oferida al catàleg però que ha començat a tenir molta sortida. 

 
Gràfic 29 Total de PIJ Mòbil realitzats, comparativa entre 2017 i 2018. 

Pel que fa al nombre de participants en els PIJ Mòbil, el total del 2018 han estat 673 persones, 

mentre que el 2017 van ser 1.162. Aquesta baixada és deguda principalment a la gran reducció de 

passa classes realitzats (5 el 2017 i 1 el 2018), conseqüència de la presència d’una sola 

informadora durant els mesos d’inici de curs escolar, quan es fa aquesta activitat. Això es pot 

observar fixant-nos en la gràfica 29, on es veu que el 2017 només amb els cinc passa classes es 

va arribar a 650 persones, mentre que el 2018 només a 120. 
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Gràfic 30 Total de participants als PIJ Mòbil, comparativa entre 2017 i 2018 

Com ja s’ha comentat, els PIJ Mòbils s’han realitzat a entitats i centres educatius del Districte i de 

fora d’aquest. El total de centres i entitats que ens han fet demandes han estat 15, i molts d’ells han 

rebut més d’un PIJ Mòbil. De tots ells 7 eren del nostre territori d’actuació i 8 de fora d’aquest. Cal 

destacar que fins i tot hem realitzat tallers amb persones d’altres municipis com Badalona o 

l’Hospitalet de Llobregat. 

Han participat els següents centres i entitats del Districte de Gràcia: 

 Vedruna Gràcia 

 FPGM Pia Balmes 

 Institut Serrat i Bonastre 

 Fundació Pere Tarrés 

 Associació ACIDH 

 Institut Vila de Gràcia 

 Esplai Foc Nou 

I aquestes d’altres districtes o municipis: 

 Institut Ferran Tallada 

 Institut Can Vilumara 

 Institut Alexandre Galí 

 Institut Apel·les Mestres 
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 Institut Severo Ochoa 

 Institut Ribot i Serra 

 Institut Joan Maragall de Badalona 

 Pia Diputació 

Malgrat la baixada de la demanda, hem tingut molt bones valoracions de les participants de cada 

un dels tallers i activitats, de manera que podem fer-ne una valoració positiva. Es pot dir que hem 

complert l’objectiu de dotar d’informació a les joves del territori, però observant els centres que ens 

han realitzat les demandes es pot veure que cal concentrar esforços en tenir més incidència en 

altres sectors del jovent més enllà dels instituts.  

2) OBJ: Generar sensibilització al voltant dels temes de salut, associacionisme, 

interculturalitat i gènere. 

Al no tenir la nova oferta del catàleg disponible fins a finals d’any, la introducció de noves activitats 

PIJ Mòbil ha passat una mica desapercebuda pels centres amb els quals havíem col·laborat altres 

anys. Encara que no hagi tingut demanda donada la poca difusió que n’hem fet, aquest 2018 hem 

introduït la temàtica interculturalitat, amb 2 activitats que permeten treballar el tema de forma 

col·lectiva, amb l’objectiu de fomentar l’esperit crític i la reflexió de les joves. Aquestes noves 

activitats s’han sumat al catàleg amb la intenció de satisfer les demandes informatives i formatives 

de les joves, per tractar temàtiques actuals i d’interès juvenil. 

A més, hi ha alguns tallers que sí que han començat a tenir més sortida, sobretot els d’àmbit de 

perspectiva de gènere. Concretament, s’han realitzat 2 PIJ Mòbil de “Món Laboral i Gènere” a 

diferents grups de l’associació ACIDH, que treballa amb persones amb diversitat funcional, i que ja 

havia demanat el mateix PIJ Mòbil l’any anterior.  

També s’han realitzat PIJ Mòbil d’hàbits saludables a instituts del Districte.  

3) OBJ: Fomentar la relació amb els centres educatius de secundària del Districte. 

Aquest any s’ha volgut donar un sentit a la feina que es fa i per tant s’ha tingut la intenció de teixir 

relacions amb el professorat dels instituts de secundària del Districte de cara a la programació 

d’activitats PIJ Mòbil. 

A grans trets, hem provat de fer arribar l’oferta informativa i formativa als centres educatius del 

nostre territori a través de campanyes de correu electrònic tenint en compte que no teníem el 

disseny del catàleg acabat, però la resposta ha estat més aviat poca. Hem detectat que els instituts 
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estan força saturats de propostes externes, i s’ha observat que entre els mateixos serveis de 

joventut del Districte sovint hem ofert activitats molt similars per falta de coordinació. Tot i això, una 

dada a destacar és que gran part dels centres que van fer una activitat el 2017 han repetit el 2018, 

fet que reflecteix que les nostres activitats comencen a ser referent per aquests centres.  

Una segona cosa a destacar són les activitats de la campanya In-forma’t, que no s’han 

comptabilitzat com a PIJ Mòbil però la majoria de les quals estan ofertes al catàleg. Això és degut 

al fet que tots els tallers i activitats realitzats en el marc d’alguna de les campanyes de la Xarxa PIJ 

no són contades com a PIJ Mòbil, malgrat que la majoria d’elles les realitzem les informadores del 

PIJ desplaçant-nos als centres educatius i, per tant, entren dins la definició de PIJ Mòbil. Del total 

de 14 activitats de la campanya In-forma’t realitzades pel PIJ Gràcia, 9 d’elles eren alguna de les 

ofertes al catàleg, les hem fet descentralitzadament, i han assistit un total de 264 alumnes. Així 

doncs, cal tenir-les en compte a l’hora d’avaluar la nostra relació amb els centres educatius, ja que 

són les que tenen més èxit.  

Per últim, a finals d’any des del Punt InfoJOVE Gràcia ha sorgit la proposta de realitzar una trobada 

a gran escala amb el professorat de tots els centres educatius del Districte, en què puguem 

col·laborar tots els serveis de Joventut del territori. La idea, que s’ha començat a engegar a finals 

del 2018, és que a través d’una coordinació entre serveis es puguin muntar unes Jornades amb 

l’objectiu que cada un de nosaltres pugui explicar als centres educatius quines tasques i serveis 

realitza i quina oferta d’activitats té que pugui ser útil pels instituts.  
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8. Valoració de l’assoliment dels objectius del 2018 

Per acabar, trobem adient realitzar una valoració del grau d’assoliment dels objectius que ens 

havíem marcat per aquest 2018. Ho fem a partir de totes les anàlisis realitzades a la memòria, que 

ens han permès veure amb retrospectiva quines accions han estat complertes i quines no. En 

funció del grau de compliment de cada un dels objectius se li ha assignat un color, com si fos un 

semàfor: verd si s’ha assolit per complet, taronja si es podrien haver millorat les accions per tal de 

complir-lo i vermell si no s’ha assolit. 

ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT 

Equip tècnic  

Objectiu 1 Treballar de manera ordenada i eficient.  

Objectiu 2 Prendre els indicadors de manera eficaç.  

Objectiu 3 

Sistematitzar periòdicament la realització de la memòria. 

 Es tracta d’un objectiu no gaire factible, donat que els indicadors estan en constant 
actualització. A més, la forma de realitzar la memòria no es cronològicament, sinó 
per objectius, per tant la informació recollida i analitzada no és acumulativa. 

Objectiu 4 
Treballar per a la construcció d’espais i relacions lliures de violències en totes les 
vessants tot oferint recursos a les persones joves per a la reflexió, prevenció, 
detecció i actuació de les violències que puguin tenir lloc en el seu dia a dia. 

 

Coordinació amb els serveis de l’equipament 

Objectiu 1 
Implementar línies de treball conjuntes entre els diferents equips i serveis ubicats a 
l’equipament (Espai Jove La Fontana). 

 

Objectiu 2 

Generar espais on les entitats que conformen el CJB puguin participar en la 
planificació de línies de treball i activitats del PIJ Gràcia. 

 
Directament no hi tenim relació, només en casos puntuals. Però a les reunions de 
les direccions del CJb amb presidència i vicepresidència de l’entitat es traslladen 
les línies de treball i activitats realitzades des del PIJ, establint-se una relació 
indirecta entre aquest i les entitats del CJB. 

Objectiu 3 
Promoure l’organització d’activitats conjuntes entre els diferents serveis de la Taula 
de Serveis de Joventut del Districte de Gràcia. 

 

Objectiu 4 Difondre l’activitat del PIJ i generar sinergies amb entitats i serveis de Gràcia.  

Objectiu 5 
Treball amb els centres educatius de secundària de Gràcia. 

 
S’ha treballat en aquesta línia però queda molta feina per fer.  

Objectiu 6 
Participar activament a les reunions mensuals de la XPIJ i transmetre el 
posicionament del CJB. 
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DIFUSIÓ I COMUNICACIÓ 

Mitjans de comunicació 

Objectiu 1 

Difondre les activitats del PIJ al territori de Gràcia.  

A grans trets aquest objectiu ha estat complert, ja que hem fet difusió de les 
activitats i serveis del PIJ i hem actualitzat el protocol de difusió. Però no hem difós 
les activitats als mitjans de comunicació del Districte ni ens hi hem reunit, cosa que 
queda pendent pel 2019.  

 

Xarxes socials 

Objectiu 1 

Millorar la interacció a Twitter, Facebook i Instagram. 

 El món 2.0 està en canvi constant i és difícil realitzar valoracions anuals donada la 
variació de dades mes a mes. De cara a l’any que ve, queda pendent donar més 
vida a cada una de les xarxes, sobretot Instagram. 

Objectiu 2 
Oferir informació actualitzada de manera accessible. 

 Objectiu assolit en totes les xarxes socials. Només queda pendent l’obertura d’un 
compte de Youtube i la posada en marxa del projecte PunTube. 

Butlletí 

Objectiu 1 
Difondre la programació i informació del PIJ de manera visual i temporalitzada a 
través del Butlletí 

 

Web 

Objectiu 1 Fer ús de la web com a eina de difusió i comunicació.  

Comunicació en paper: agendes, tríptics, tramesa i material de difusió 

Objectiu 1 Difondre la programació del PIJ als equipaments del Districte.  

Objectiu 2 Difondre el nou díptic.  

Objectiu 3 

Difondre les activitats del Catàleg PIJ Mòbil. 

 
La difusió del catàleg ha estat limitada perquè el nou disseny no ha estat acabat 
fins a finals d’any, fet que no depenia de nosaltres. De totes maneres, hem 
realitzat difusió a través de correu electrònic al professorat i a les subscriptores del 
butlletí. 

SERVEIS D’INFORMACIÓ 

Objectiu 1 Facilitar la comprensió de l’entramat institucional amb infografies atractives.  

Objectiu 2 
Redissenyar i aprofitar millor l’espai de l’altell. 

 
Aquest objectiu no ha estat complert per causes externes a nosaltres. 

Objectiu 3 Esdevenir un espai accessible.  

Objectiu 4 Fer visible el PIJ fora de l’espai habitual.  
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PROGRAMACIÓ D’ACTIVITATS 

Campanyes i cicles 

Objectiu 1 Participar, crear i incidir en les campanyes i cicles de la XPIJ de manera activa.  

Dies/dates singulars 

Objectiu 1 
Difondre la informació juvenil sobre temàtiques d'interès i de forma participativa  a 
través del projecte Calendari Singular. 

 

BTJ- Barcelona Treball Joves 

Objectiu 1 Oferir activitats al voltant de l’orientació laboral a les joves del territori.  

PIJ Propis 

Objectiu 1 

Treballar en xarxa pel territori per generar més PIJ Propis.  

 Poques interaccions amb agents del territori s’han materialitzat en l’organització o 
col·laboració en un PIJ Propi, només en dos casos. Cal treballar-ho de cara al 
2019. 

Objectiu 2 

Oferir el PIJ com un espai de creació d’activitats impulsades per les mateixes 
joves. 

 Es tracta d’un objectiu poc realista i que podia entrar en xoc amb les tasques i 
funcions de les dinamitzadores de l’Espai Jove La Fontana, on està ubicat el 
nostre servei. 

Objectiu 3 

Treballar la salut amb les joves dels centres educatius del Districte. 

 El projecte “Estimar-se és revolucionari” no es va acabar duent a terme, però s’han 
iniciat nous projectes al llarg de l’any amb l’objectiu d’establir contacte i relació 
amb els centres educatius.  

Objectiu 4 Crear un espai de xarxa i/o relació per un consum sostenible.  

Objectiu 5 Realitzar grups de coaching bimensualment i augmentar el nombre de participants.  

Objectiu 6 

Treballar de manera coordinada amb la impulsora de Garantia Juvenil i conèixer 
de prop l’evolució d’algunes joves vinculades al PIJ a qui se’ls ha d’oferir el ventall 
de recursos que s’ofereix des d’aquest programa d’inserció. 

 
Aquest objectiu no ha estat complert per causes externes (la no existència de la 
figura de les impulsores), però no per falta d’esforços per part del Punt InfoJOVE 
Gràcia: reunió amb el SOC, jornades d’inscripció massiva, etc. 

ASSESSORIES 

Objectiu 1 Oferir assessories d’acord amb els interessos de les persones joves.  

Objectiu 2 Aprofitar el coneixement de les assessores per crear activitats conjuntes.  
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PIJ MÒBIL 

Catàleg PIJ Mòbil  

Objectiu 1 

Difondre les activitats del Catàleg PIJ Mòbil. 

 A causa de la falta de nou catàleg, la difusió d’aquest ha hagut de ser ajornada. 
Tot i això, hem realitzat difusió de totes les activitats oferides per altres vies 
digitals. 

Activitats realitzades del PIJ Mòbil 

Objectiu 1 Dotar d’informació a les joves del territori.  

Objectiu 2 
Generar sensibilització al voltant dels temes de salut, associacionisme, 
interculturalitat i gènere. 
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