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INTRODUCCIÓ

1. INTRODUCCIÓ
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).
El PIJ Gràcia 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.

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.
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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.

El Punt infoJOVE Gràcia consta de dues informadores joves, fent relleus de personal com a màxim
cada 5 anys per tal de garantir que el nostre sigui sempre un servei de proximitat i de treball de
tu a tu amb i per les joves.
El PIJ Gràcia està gestionat pel Consell de Joventut de Barcelona, una plataforma d’associacions i
col·lectius que representa la joventut organitzada de Barcelona. Per tot això, les nostres línies de
treball estan íntimament lligades amb les línies polítiques del CJB, tenint sempre en compte els
eixos que aquest defensa a l’hora de realitzar la nostra tasca informativa.
Com a Punt infoJOVE tenim dividides les nostres funcions en tres eixos: informar, orientar i
assessorar, entenent per aquest últim un aprofundiment més intens de la demanda de la persona
jove. Per a realitzar aquest aprofundiment personalitzat els punts compten amb una xarxa
d’assessories itinerants durant tota la setmana (4 assessores laborals, 3 acadèmiques, 2 de mobilitat
internacional, 1 d’habitatge compartit i 1 d’emprenedoria). Malgrat això, tota persona jove que passi
pel 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.
L’espai on es troba el PIJ té diferents plafons, taulells i estanteries que recullen tots els recursos
informatius dividits per temàtiques, facilitant que les joves puguin trobar allò que necessiten i els
interessa. Tota aquesta informació prové de fonts públiques, de la mateixa administració o
d’entitats especialitzades en la temàtica en qüestió.

INFORMACIÓ I DIFUSIÓ

2. INFORMACIÓ I DIFUSIÓ
2.1. Atenció al públic
Descripció de l’acció:
Acció de treball vinculada a les tasques d'atenció a les persones joves que accedeixen al PIJ per
preguntar informació sobre qualsevol temàtica del seu interès.

Objectius:
●

Facilitar una informació completa i de qualitat sobre temes d'interès de les persones joves.

●

Orientar a la persona jove en la seva recerca d'informació especialitzada.

●

Indicar com accedir a altres serveis d'interès per a les persones joves del Districte i de la
ciutat.

Execució:
●

Oferta d'un servei d'informació i acollida a les persones joves durant tot l'horari d'obertura
del servei.

●

Oferta d'una atenció telefònica i per correu electrònic durant tot l'horari d'obertura del
servei.

7

8

Memòria Punt infoJOVE Gràcia 2010

El dia a dia del Punt infoJOVE és l'atenció al públic, en la qual rebem consultes de tota classe
relacionades amb diferents àmbits de la realitat juvenil, per això el servei resta obert al públic un
total de 29 hores setmanals. Les atencions que es realitzen poden ser presencials, telefòniques o
telemàtiques, sent les primeres les més abundants. Al llarg del 2019, s'han registrat un total de
6.433 usos del PIJ, un augment del 81% respecte a l'any anterior. Pel que fa al canal d'atenció, del
total d'usos registrats 41 han estat per correu electrònic, 88 telefònics, 6 telemàtics i la resta
presencials. Per altra banda, també hem arribat a més de 460 joves a través d'accions informatives
descentralitzades, tals com tallers PIJ Mòbils i activitats PIJ Propis.

Nombre d’usos del PIJ cada mes de l’any 2019

INFORMACIÓ I DIFUSIÓ

2.2. Accés a Internet i espai de treball
Descripció de l’acció:
Taules de treball i ordinadors dels quals disposa el PIJ per al treball en grup, consulta d'informació
i accés a internet per a les persones joves.

Objectius:
●

Cobrir la necessitat de les persones joves de tenir un espai d'estudi relaxa't i distès.

●

Facilitar l'ús d'ordinadors per a la cerca d'informació a les persones joves.

●

Replantejar el funcionament dels ordinadors de l'espai de consulta.

Execució:
●

Facilitació de taules i ordinadors pel treball en grup i l'accés a internet.

●

Modificar l'organització de les taules de l'espai de l'altell.

●

Redefinir els usos de l'espai, programant-hi més activitats i exposicions.

●

Definició de quin tipus de servei de consulta a través d'ordinador ha d'oferir el PIJ i
definició de les eines necessàries.

Sovint les persones joves no disposen d'espais gratuïts en els quals poder anar a fer feina, més
enllà de les sales d'estudi de les biblioteques municipals en les quals cal fer silenci i és difícil
treballar en grup. Per això el Punt infoJOVE Gràcia ofereix un espai de treball tranquil però en el
que no és requerit el silenci absolut, convertint-lo en molt adient per fer feina col·lectivament.
Durant aquest 2019 s'ha replantejat la disposició d'aquests espais, afegint taules a l'altell per
ampliar l'espai disponible per a fer feina, de manera que hem disposat de dos espais de treball, un
a la planta baixa amb 3 taules i 2 ordinadors amb accés a internet, i un segon espai amb 6
ordinadors i 2 taules més. En total, a les taules hi poden treballar simultàniament unes 18-20
persones. Aquest any, 1.546 persones han fet ús de l'espai d'estudi del Punt infoJOVE Gràcia, i
gairebé 650 han utilitzat els ordinadors.
Per altra banda, també s'ha canviat la disposició de les taules de l'espai de treball de la planta baixa
per tal de facilitar el pas a l'espai d'autoconsulta a persones amb mobilitat reduïda. Un altre
objectiu inicial havia estat fer una redefinició en profunditat de l'espai de l’altell, realitzant un
canvi d'ordinadors passant dels de torre a portàtils, fet que ens permetria canviar la disposició de
totes les taules i fer un aprofitament més òptim de l'espai. Malgrat la voluntat de realitzar el canvi,
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finalment aquest no ha estat possible, i queda pendent valorar de cara a l'any que ve com es pot
repensar l'espai.

2.3. Recursos informatius
Descripció de l’acció:
Tota aquella informació de la qual disposa el Punt infoJOVE (tríptics, cartelleria, a la web, xarxes
socials, etc.) per a donar resposta a les demandes de les persones joves.

Objectius:
●

Donar resposta a les demandes i necessitats informatives de les persones joves pel que fa
a recursos, serveis, entitats, ofertes informatives, laborals, etc.

●

Mantenir actualitzada la cartelleria i els tríptics informatius de l'espai del PIJ.

●

Publicar a la web i a les xarxes socials informacions d'interès per a les persones joves.

Execució:
●

Revisar periòdicament l'actualitat dels recursos informatius que tenim exposats.

●

Fer nous cartells d'assessories perquè cridin més l'atenció.

●

Renovar alguns recursos informatius genèrics en infografies atractives i senzilles.

●

Realització del cartell "Ep no t'adormis!" (calendari acadèmic d'inscripcions i matrícules).

INFORMACIÓ I DIFUSIÓ

●

Publicar al web i a les xarxes socials temes relacionats amb els estudis, lleis, etc. d'interès
juvenil.

Com a Punt d'Informació Juvenil la nostra tasca és
tenir a disposició de les persones joves materials
informatius del seu interès, i en alguns casos la
quantitat de cartells, fulletons i tríptics és molt
gran. Per tal de no produir una sobresaturació de
material i amb la intenció de què aquest sempre
estigui actualitzat, aquest 2019 s'ha començat a fer
una revisió mensual en profunditat (en què hi
participen les dues informadores) de tot allò que
tenim exposat al nostre espai. A més, en aquells
cartells que tenen una periodicitat limitada però en
què no hi consta la data de finalització, hem ideat
el sistema d'escriure-hi a la part anterior la data en
la qual són penjats, amb la idea de poder portar un
control de quins són els que es mantenen vigents i
quins no. Així, s'ha realitzat aquesta neteja i actualització entre 1 i 2 vegades al mes, i s'ha renovat
part de la cartelleria. Per altra banda, s'han modificat
alguns àmbits temàtics de l'espai: s'ha eliminat el
d'Animals, s'ha afegit el de Medi Ambient i el de
Cultura, i s'ha redefinit el que contenia informació
relativa al Districte de Gràcia.
Com que un dels serveis més útils i demandats dels
Punts infoJOVE són les assessories temàtiques
ofertes per la Xarxa de Punts infoJOVE de Barcelona,
de les quals nosaltres n'acollim quatre (Acadèmica,
Laboral,

Habitatge

compartit

i

Mobilitat

internacional), per tal de visibilitzar aquest servei i
evidenciar dins del nostre espai quines temàtiques
concretes disposen d'assessoria, s'ha creat una nova
cartelleria més cridanera i que unifica el concepte
"assessoria" perquè sigui ràpidament reconeixible.
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S'ha elaborat un cartell per cada assessoria amb una imatge gràfica similar entre ells, per tal que
siguin fàcilment identificables.

Un recurs informatiu propi i molt útil que el PIJ Gràcia realitza cada any és l'"Ep, no t'adormis!",
un cartell que inclou totes les dates més importants del calendari acadèmic pel que fa a
preinscripcions i matrícules, per tal que les joves tinguin al seu abast tota la informació que
necessitin i no els passi per alt cap termini.
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2.4. Treball en xarxa
Descripció de l’acció:
Acció de treball entre els diferents agents del territori i amb la Xarxa de Punts infoJOVE per a la
creació de projectes conjunts, compartir experiències i/o solucionar problemàtiques existents.

Objectius:
●

Participar activament en xarxes de treball d'interès pel servei.

●

Generar espais on compartir experiències i/o solucionar problemàtiques existents.

●

Generar projectes conjunts amb equipaments, serveis o col·lectius del territori.

Execució:
●

Coordinació amb Serveis de Joventut del Districte de Gràcia.

●

Coordinació amb els Punts infoJOVE de Barcelona.

●

Treball amb entitats i col·lectius de Gràcia.

●

Treball amb centres educatius de secundària de Gràcia.

●

Realització de les jornades amb instituts del Districte.

●

Participació en el projecte Gràcia zona 0.

●

Participació en la Taula de treball de la plaça del
carrer Sta. Rosa.

●

Participació en altres taules i grups de treball
que es puguin crear al llarg de l'any d'interès de
l'equipament.

En ser un servei de Districte, és molt necessari tenir una
bona coordinació amb altres agents del territori que
treballen amb persones joves, des d'entitats de base com
caus, esplais o colles de cultura popular, fins a altres
serveis municipals juvenils o centres educatius. Per tot
això, intentem participar en totes les iniciatives
col·lectives a les quals som convidades: trobades de barri
sobre l'accés a l'habitatge i contra la gentrificació, la

13

14

Memòria Punt infoJOVE Gràcia 2010

Comissió de Joventut del Districte de Gràcia, etc. A més, ens reunim amb entitats i fundacions
que ofereixen serveis a les persones joves, ja sigui en temes de formació ocupacional, de
voluntariat o de lleure entre altres, fet que ens permet per una banda tenir informació actualitzada
del que tenen a l'abast les joves i per l'altra teixir xarxa amb entitats del Districte.
Aquest any, ens hem coordinat amb 34 agents, entre els quals 11 entitats, 16 serveis vinculats a
l'administració i 6 centres educatius. Amb tots ells hem fet un total de 125 espais de coordinació i
treball de territori, dels quals 11 han estat de primer contacte, 88 de seguiment, 9 espais de
participació i 2 projectes.

Nombre total de reunions segons tipologia de reunió

Nombre total de reunions segons temes tractats

INFORMACIÓ I DIFUSIÓ

2.4.1. Coordinació amb serveis de joventut del
Districte
Descripció de l’acció:
Espai de coordinació i treball entre els diferents serveis de joventut del Districte de Gràcia (JIP,
APC (nord/sud), Casal de Joves del Coll, Espai d'adolescents de La Sedeta, Aquí t'escoltem, Centre
Jove d'Atenció a les Sexualitats, tècnica de joventut del Districte, Espai Jove La Fontana i el Punt
infoJOVE Gràcia).

Objectius:
●

Crear espais on compartir experiències i/o solucionar problemàtiques existents.

●

Crear projectes conjunts amb serveis de joventut del Districte.

●

Coordinar les accions que es duen a terme als centres educatius del Districte.

Execució:
●

Participació en la Taula Serveis de Joventut del Districte de Gràcia.

●

Realitzar unes Jornades de Portes Obertes conjuntament amb tots els serveis de joventut
de Gràcia per donar a conèixer les nostres tasques i serveis.

●

Coorganitzar un projecte de joc de rol en viu (Gràcia Zona 0).

●

Creació d'un grup de correu per enviar informació de les activitats i tallers organitzats
des del PIJ.

A escala de Gràcia també participem de les Taules de Serveis de Joventut del Districte, que es
realitzen bimensualment i que compten amb la participació de l'Espai Jove La Fontana, l'Aquí
t’escoltem, el Casal de Joves del Coll, l'Espai d’Adolescents de La Sedeta, el servei Educadors A Peu
de Carrer, el Punt Jove Informa’t i Participa (Punt JIP), i el Punt infoJOVE Gràcia, així com la
tècnica de joventut del Districte. Aquestes taules són espais de coordinació i informació entre els
diferents serveis, i tenen la voluntat de poder acabar impulsant projectes conjunts i facilitar la
comunicació entre agents del territori que treballen amb i per a les persones joves. Aquest any
s’han realitzat 7 Taules de Serveis de Joventut, de les quals han sortit dues activitats que s'han
realitzat conjuntament entre alguns dels serveis: Gràcia Zona 0 i la Trobada entre Centres
Educatius i Serveis de Joventut del Districte de Gràcia.
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Composició de la Taula de Serveis de Joventut de Gràcia
Cal dir, però, que tenim un contacte més
estret amb els serveis amb els quals
compartim espai físic, com l’equip de
dinamització de l'Espai Jove La Fontana,
amb

el

que desenvolupem

projectes

conjunts com el Calendari singular, o el
Punt JIP i l’ATE, amb els quals organitzem
tallers conjunts. A més, aquests 4 serveis
(dinamització de l'Espai Jove, ATE, JIP i PIJ)
realitzem

reunions

mensuals

de

coordinació, de les quals aquest 2019 se
n'han fet 11.
És important mencionar que aquest any
també ha incrementat de forma molt
significativa el contacte i coordinació amb
el Punt JIP, a causa del canvi de persona

Material informatiu sobre els Serveis de Joventut
de Gràcia, elaborat pel PIJ Gràcia

referent

i

a

les

noves

dinàmiques
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establertes entre els dos serveis, les quals valorem molt positivament. Des d'aquesta nova
incorporació a l'octubre, hem realitzat una reunió de coordinació mensual, una d'elles amb la
persona que és Punt JIP d'Horta-Guinardó, que per àrea d'influència cobreix un dels instituts del
Districte.

2.4.2. Coordinació amb els Punts infoJOVE de
Barcelona
Descripció de l’acció:
Espai de coordinació i treball entre els diferents Punts infoJOVE de Barcelona.

Objectius:
●

Crear espais on compartir experiències i/o solucionar problemàtiques existents.

●

Crear projectes conjunts amb la Xarxa de Punts infoJOVE de Barcelona.

●

Coordinar les accions que es duen a terme des dels Punts infoJOVE.

Execució:
●

Participació en les reunions de la Xarxa de Punts infoJOVE de Barcelona.

●

Participació en comissions de treball de la Xarxa de Punts infoJOVE de Barcelona.

●

Programació de projectes i activitats conjuntes amb la Xarxa de Punts infoJOVE de
Barcelona.

El PIJ no som un servei aïllat, sinó que formem part de la Xarxa de Punts infoJOVE de Barcelona
(XPIJ), integrada per tots els Punts infoJOVE de la ciutat i l'Oficina Jove de Calàbria. Al seu lloc, la
XPIJ forma part del Sistema Integral d'Informació Juvenil (SIIJ). La Xarxa PIJ realitza una trobada
mensual per tractar temes comuns, treballar en xarxa entre diferents Districtes i coordinar
campanyes i/o cicles a escala de ciutat, com la campanya In-forma't, que implica el treball en
paral·lel de molts serveis diferents amb un objectiu comú.
Durant el 2019 s'ha replantejat l’organització de la informació per part del Servei Integral
d’Informació Juvenil (SIIJ), produint-se una redistribució de la informació al núvol i un
replantejament de l'estructura dels recursos als quals tenim accés les informadores, i això ha fet
que es produïssin diferents canvis. En primer lloc, les comissions de la XPIJ no han tingut activitat
i no han generat nou contingut. A més, la XPIJ ha començat a programar capacitacions impartides
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per les assessores, amb l'objectiu d'aprofundir en temàtiques concretes d'interès per la nostra
tasca. Per una banda, cada assessoria ha elaborat càpsules informatives del seu àmbit (el que
vindria a ser un catàleg de tallers temàtics de cada assessoria), i en aquest sentit hem fet dues
capacitacions: una sobre les càpsules laborals i l'altre per les acadèmiques. Per altra banda, hem
realitzat altres capacitacions acadèmiques per fer front a accions a escala de ciutat, ja que aquest
és un àmbit molt dinàmic, subjecte a molts canvis i que té moments clau durant l'any. Hem tocat
els temes següents: preinscripcions, beques, novetats acadèmiques del 2019 i campanya In-forma't.
També s'ha replantejat el funcionament dels cicles i campanyes, mantenint-se únicament l'In-

forma't com a campanya pròpiament dita, i transformant les accions a escala de ciutat de la resta
d’assessories, adaptant-les a dates que són clau per la temàtica i promovent accions
descentralitzades a diferents punts del territori, i en diferents moments de l’any.

INFORMACIÓ I DIFUSIÓ

2.4.3. Treball amb entitats i col·lectius de Gràcia
Descripció de l’acció:
Coordinació amb entitats i col·lectius que treballen amb i per a les joves del Districte de Gràcia.

Objectius:
●

Difondre l'activitat del PIJ a entitats i col·lectius de Gràcia d'interès pel servei.

●

Generar sinèrgies amb entitats i col·lectius de Gràcia d'interès pel servei.

Execució:
●

Realització de reunions de coneixença i coordinació amb entitats i col·lectius de Gràcia
d'interès pel servei.

●

Programació de possibles accions conjuntes amb les entitats i col·lectius de Gràcia
d'interès pel servei.

Pel que fa al treball de territori, intentem mantenir el contacte i coordinació amb entitats del
territori que treballen amb i per les joves, en temàtiques que són útils nostre pel servei: entitats
d'inserció laboral, de formació ocupacional, que treballen per la inclusió social de persones en risc
d'exclusió, etc. Durant el 2019 ens hem trobat amb 11 entitats que o bé tenen seu al Districte o bé
aquest territori forma part del seu àmbit d’acció i actuació: ACIS, ACIDH, Nòmades Teatre Crític
de Gràcia, Fundación Secretariado Gitano, Consorci per la Normalització Lingüística, Fundació
Catalana de Voluntariat Social, Fundació ABD, Aspasia Catalunya, Acció Contra la Fam, Fundació
Intermèdia i Femarec. També s’ha mantingut contactes amb altres entitats, col·lectius, associacions
i fundacions del territori, però aquests no han estat comptabilitzats als indicadors en no tractarse de reunions programades, sinó més aviat de trobades espontànies en moments en què l’entitat
en qüestió venia a realitzar alguna activitat a l’equipament, o en què ens portaven material
informatiu. Aquest és el cas d’YMCA, la Diabòlica de Gràcia, l’assemblea d’estudiants de l’Institut
Vila de Gràcia i Sida Studi, entre d’altres.
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Nombre total de reunions segons amb qui ens hem reunit: Administració, Entitat, Empresa,
Centres Educatius o Altres (inclou Fundacions).

2.4.4. Treball amb centres educatius de secundària
Descripció de l’acció:
Coordinació amb els centres educatius de secundària de Gràcia per a coordinar les accions
informatives del PIJ adreçades a les persones joves estudiants i donar-los-hi a conèixer els serveis
de joventut del Districte.

Objectius:
●

Donar a conèixer i coordinar les accions informatives del PIJ adreçades a les persones joves
estudiants amb el professorat.

●

Donar a conèixer els serveis de joventut del Districte a les persones joves estudiants.

Execució:
●

Realització de reunions amb els centres educatius del Districte per a donar a conèixer el
PIJ i el seu catàleg de serveis adreçat als centres educatius.

●

Programació d'accions informatives als centres educatius de secundària de Gràcia.
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Els Centres Educatius són els agents que més contacte tenen amb les persones joves de
determinades franges d'edat (ja que dels 12 als 16 anys les joves estan obligades a anar-hi
diàriament), per això trobem molt important mantenir una comunicació constant i fluida amb
aquests. Per una banda, trobem imprescindible que el professorat conegui el nostre servei i tingui
constància de tot el que oferim a les joves, per tal de poder derivar-nos-en si ho creuen necessari.
Per altra banda, el nostre servei té una oferta de tallers i activitats molt àmplia que pot ser molt
útil per donar informació i formació als grups-classe en temàtiques variades que poden ser del
seu interès.
Per tot això durant el Juliol realitzem reunions de coordinació amb el major nombre de centres
educatius que podem, amb l'objectiu de fer valoració del curs que acaba i plantejar accions pel
curs vinent: realització de passa classes d'inici de curs, presentació de la proposta de trobada entre
centres educatius i Serveis de Joventut del Districte, explicació del catàleg PIJ Mòbil, etc.
Aquest any 2019, hem mantingut contacte (presencial, telefònic o telemàtic) amb diversos centres
educatius del Districte, els 4 públics que hi ha al territori més 8 privats i/o concertats.
●

Centres públics: Institut La Sedeta, Institut Serrat i Bonastre, Institut Vila de Gràcia,
Institut Montserrat Roig i CFA Rius i Taulet.

●

Centres concertats i privats: Escola Gravi, Escola Vedruna, Col·legi Sant Josep, Col·legi
Sant Josep-Teresianes, Escola La Salle, Escola Sadako, Jesuïtes de Gràcia-Kotska, Col·legi
Claret.

D'entre tots aquests, hem realitzat trobades de tancament de curs amb els coordinadors pedagògics
de 6 d'aquests centres, a més de passa classes al setembre a 5 instituts, realitzats conjuntament
amb el JIP del Districte i l'equip de l'Espai Jove La Fontana. Però més enllà de les trobades en
persona, el contacte amb la majoria de centres es realitza per via telefònica i per correu electrònic,
de les quals hem de millorar-ne el registre, ja que els indicadors no sempre plasmen realment el
volum de comunicacions establertes i la tasca de gestió que aquests contactes comporten.
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2.4.5. Gràcia zona 0
Descripció de l’acció:
Activitat de Zombie survival al Districte de Gràcia, organitzada des dels diferents serveis de
joventut del Districte.

Objectius:
●

Proporcionar activitats d'oci alternatiu a joves.

●

Potenciar el treball en xarxa entre els diferents agents del territori dedicats a la joventut.

Execució:
●

Participació activa de l'organització i realització del projecte.

●

Creació d'una comissió organitzadora, de la qual en deriven diferents comissions de
caràcter més específic.

●

Organització d'acord amb la implicació del col·lectiu o individu en tres opcions diferents:
Comissió organitzadora, Col·laboració i Dia D.

●

Foment del treball en xarxa entre diferents agents del territori.

Fruit de la reflexió conjunta entre diferents serveis de
joventut, es va arribar a la conclusió que les joves
gairebé no tenen accés a activitats d'oci i lleure
alternatiu, i que sovint el seu lleure es basa en un model
consumista i alienant. Per això s'ha volgut desenvolupar
un projecte en l'àmbit de Districte l'objectiu del qual ha
estat realitzar una activitat lúdica a l'aire lliure amb una
proposta d’oci alternatiu: la zombie survival Gràcia

Zona 0. Aquesta activitat ha estat impulsada
principalment per l'Espai Adolescent de La Sedeta,
l'Espai Jove La Fontana i el Punt infoJOVE Gràcia, creant
una comissió organitzadora formada també per
l'Associació Lúdico-Cultural In Media ReVs i l'Associació
Lúdico-Cultural

Stronghold,

totes

dues

entitats

relacionades amb l'oci alternatiu i vinculades al CJB. A l’inici del curs 2019-2020, la persona
responsable de l'Espai Adolescent de La Sedeta va passar a ser el Punt JIP del Districte, motiu pel

INFORMACIÓ I DIFUSIÓ

qual la participació de La Sedeta es va veure modificada i va ser substituïda per la del JIP, en tant
que eren la mateixa persona.
Durant el 2019 s'han realitzat 28 reunions de la comissió per tal de concretar, definir i preparar
el joc i l'organització tècnica d'aquest, en les quals sempre hi ha assistit mínim un membre del
Punt infoJOVE Gràcia.
L'objectiu principal de Gràcia Zona 0, més enllà de ser un esdeveniment puntual d'oci alternatiu,
ha estat crear xarxa amb els diferents agents que interactuen amb joves al territori. S'ha ofert a
les associacions i entitats de Gràcia participar i/o col·laborar en l'organització del joc en la mesura
que els sigui possible, amb la finalitat de construir ponts entre entitats amb fins comuns.
Finalment, han participat activament el dia de l’activitat les entitats següents: Malèfica del Coll,
Softcombat Bcn, Nòmades Teatre Crític de Gràcia i els truc de l'AEiG Montnegre Josep Carner. La
intenció inicial va ser que hi participessin moltes més, però a causa dels tempos portats moltes ja
tenien el dia compromès, però es van mostrar interessades a participar de pròximes edicions.
L'activitat es va dur a terme el dia 9 de novembre al Parc de la Creueta del Coll i hi van participar
un total de 274 persones entre jugadores, entitats i treballadores.
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2.4.6. Jornades amb instituts del Districte
Descripció de l’acció:
Jornades dels serveis de joventut del Districte de Gràcia per a donar a conèixer al professorat i
alumnat dels centres educatius del Districte els diferents serveis de joventut del Districte.

Objectius:
●

Donar a conèixer als equips docents del Districte de Gràcia i al seu alumnat els serveis de
joventut que hi ha en el territori.

Execució:
●

Participació activa de l'organització i realització de les jornades.

●

Coordinació amb els serveis de joventut del Districte.

●

Realització de material conjunt que aglutini tota l'oferta dels diferents servei.

Arran del contacte que mantenim amb els centres
educatius, vam detectar una mica de confusió per
part dels equips docents pel que fa a les tasques
que els diferents serveis de joventut realitzem al
Districte, i sobretot del que podem oferir cadascú
tant als centres com a les mateixes joves, dins i
fora l'horari lectiu. Per això va sorgir la idea de
crear un espai de trobada entre els serveis de
joventut i els centres educatius de Gràcia, per tal
que ens poguessin conèixer i tenir clar qui fa que,
quines són les tasques de cada servei, què podem
oferir i, sobretot, posar-nos cara. En ser serveis
juvenils, es va arribar a la conclusió que el més
adient

era

que

en

aquestes

jornades

les

protagonistes fossin les mateixes joves, de manera
que van ser convidades les delegades i delegats de tots els cursos de cada un dels centres educatius
de secundària del Districte, així com un membre del professorat de cada institut.
La jornada es va estructurar en dues parts: la primera de presentació de cada servei, en la que es
va passar un vídeo introductori i, a més, cada servei va presentar-se, i la segona de tastets pràctics,
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en què cada servei va oferir un petit taller per tal que les joves poguessin saber quin tipus
d'activitats realitza cadascú.
En un primer moment, la I Trobada entre Centres Educatius i Serveis Juvenils del Districte de
Gràcia s'havia de realitzar el 16 de maig, però va ser convocada una vaga d’alumnat, per la qual
cosa va ser postposada. La segona data proposada va ser el 17 d'octubre, però a última hora es va
convocar una vaga d'estudiants i també va ser postposada, ja que volíem preservar el dret a vaga
de les joves. Finalment, la jornada es va realitzar amb èxit el 21 de novembre, però la data definitiva
va coincidir amb exàmens del primer trimestre d'alguns centres, que no van poder-hi assistir.
Malgrat tot, finalment van participar-hi 8 centres, i un total de 135 persones.

2.5. Visites
Descripció de l’acció:
Acció de treball destinada a donar a conèixer el funcionament de l'equipament, els projectes que
s'hi desenvolupen i a la seva organització interna. En casos de perfils concrets (alumnes d'estudis
relacionats amb els serveis de joventut), que coneguin l'entramat de polítiques i serveis de joventut
a diferents nivells.

Objectius:
●

Donar a conèixer d'una forma amena el PIJ Gràcia, l'Espai Jove La Fontana, el seu model
de gestió i els altres serveis que en formen part a aquells col·lectius que tinguin relació
amb l'àmbit de treball del PIJ.

Execució:
●

Acollir visites de projectes i estudiants relacionats en l’àmbit de treball de l’equipament.

●

Incloure en el pròxim catàleg les visites a l'equipament com a PIJ Mòbil.

●

Repensar la gimcana de visita de l'equipament.

L'Espai Jove La Fontana, on estem ubicades, és un equipament juvenil referent a escala de Districte
però també a escala de ciutat. Per això s'ofereixen visites a l'equipament per tal de donar a conèixer
el seu funcionament, els serveis que s'hi ubiquen, els projectes que s'hi desenvolupen i la seva
organització interna. Aquestes visites estan obertes a grups de joves que vulguin conèixer l'Espai
Jove, així com a grups-classe amb perfils més especialitzats i concrets, més interessats a fer també
una visita al mateix Punt infoJOVE (alumnes d'estudis relacionats amb els serveis de joventut, el

25

26

Memòria Punt infoJOVE Gràcia 2010

treball comunitari o social amb persones joves, etc), amb els quals es fa un aprofundiment major
en l'entramat de polítiques i serveis de joventut a diferents nivells. Aquestes visites s'organitzen
a través del Punt infoJOVE Gràcia, qui prepara una gimcana interactiva per tal que el grup vagi
descobrint l'espai i conegui l'equipament, i posteriorment es va una explicació més detallada
conjuntament amb l'equip de l'Espai Jove La Fontana. Aquest 2019 s'han realitzat 8 visites a
l'equipament, tot i que en van ser programades 10 (ja que dues es van anul·lar per causes externes),
en les que hi van participar 132 joves.

Fites de la Gimcana de coneixença de l’equipament.

2.6. Prisma
Descripció de l’acció:
Treball de recollida i explotació de dades com a forma d'extrapolar perfils i conèixer com són les
persones joves del Districte de Gràcia.

Objectius:
●

Conèixer el perfil de l'usuari genèric que ha fet ús dels nostres serveis al llarg de l'any,
així com de la informació més demandada.

Execució:
●

Recollida sistemàtica de dades de les usuàries a l'aplicatiu d'indicadors del SIIJ.

●

Mantenir l'apartat "Dades" del web actualitzat.

Per tal de tenir dades reals i fiables sobre el perfil genèric de les usuàries que han fet ús dels
nostres serveis, així com de les demandes que han realitzat, es fa una recollida sistemàtica de
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dades de cada persona que ve al Punt infoJOVE, ja sigui fent una autoconsulta, utilitzant l'espai
de treball, o fent-nos una consulta directa (presencialment o telemàticament). A partir d'aquí,
aquestes dades són analitzades pel SIIJ, que ens fa un retorn mensual dels usos que ha tingut el
PIJ, així com de l'ús de les xarxes socials, i d'aquesta manera podem tenir una visió global de quin
és l'ús que les joves fan del servei, quines són les temàtiques més demandades, quin és el perfil
de les persones que acudeixen al PIJ, els tipus de consultes que s'hi fan, etc.
Fent una lectura de les dades recollides podem veure el següent pel que fa al perfil de les usuàries:
Pel que fa al gènere de les
persones que accedeixen el
servei, les dades recullen que
gairebé el 55% de les persones
són dones, i el 45% homes. Cal
tenir en compte, però, que
aquestes

dades

estan

esbiaixades a causa del fet de
que el Registre d'Informació
Juvenil

(on

prenem

els

indicadors de l'Agència Catalana
de

la

Joventut),

només

permeten distingir entre el
binomi home/dona, impedint el
registre de persones trans o no
binàries.
Per altra banda, més del 40% de
les persones que utilitzen el servei tenen entre 16 i 20 anys. A més, gairebé el 70% de les joves
que fan ús del servei són de la nostra zona d’influència (Districte de Gràcia), observant que
d’aquests el 49% són de la Vila, el 9’5% de Camp d’en Grassot, gairebé el 8% de Vallcarca i els
Penitents i menys del 3% de la Salut i el Coll.
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3. PROGRAMA D’ACTIVITATS
DE DINAMITZACIÓ
INFORMATIVA
3.1. Campanyes i cicles Xarxa PIJ
Descripció de l’acció:
Acció realització de campanyes (tots els PIJ) i cicles (només aquells que hi estiguin interessats)
que permeten un treball informatiu en profunditat de continguts d'interès juvenil.

Objectius:
●

Participar i promoure les campanyes i cicles de la XPIJ.

Execució:
●

Participació activa com a Punt infoJOVE Gràcia a les campanyes de la XPIJ, organitzant
activitats a cada campanya i cicle o esdeveniment puntual.

●

Realització d'un enviament de correus electrònics específics als docents dels instituts en
relació a la campanya In-forma't.

●

Transmissió a la XPIJ la necessitat de millorar el sistema d'inscripcions, així com els tempos
de difusió dels materials de campanya.

Des de fa molts anys, la XPIJ posa en marxa campanyes i cicles en relació a les temàtiques juvenils
més demandades, l'objectiu de les quals és realitzar un treball informatiu en profunditat d'aquells
continguts de més interès juvenil, i que s'organitzen per part dels Punts infoJOVE i les assessories
en qüestió. Com ja s'ha comentat, al llarg d'aquest any, s'ha plantejat un canvi de format en aquest
tipus de projectes ja que alguns d'ells no tenien l'èxit esperat, i la feina que suposava el seu disseny,
organització i execució no es veia compensada per l'assistència i incidència d'aquestes en la
població jove de la ciutat. Per tot això s'ha volgut començar a deixar de fer campanyes de gran
format a escala municipal, amb una durada determinada i una atapeïda programació d'activitats,
xerrades i tallers temàtics. La nova proposta és que les activitats relacionades amb cada tema no
es concentrin en una campanya finita en el temps, sinó que es reparteixin al llarg de l'any segons
les necessitats i demandes derivades de la temàtica en qüestió. Per aquesta raó, la única campanya
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que s'ha realitzat aquest any (en el format que fins ara era entès com a campanya a la XPIJ) ha
estat l’In-forma't, que sembla que serà la única que es mantindrà.
A l’In-format't, campanya d'orientació acadèmica que es realitza de gener a maig, s'han realitzat
accions a escala de ciutat en les quals hem participat muntant tallers i/o activitats que s'han inclòs
en la programació general. S'han ofert dos tipus d'activitats: tallers PIJ-Mòbil als centres educatius
i activitats obertes a totes les joves.
Pel que fa als tallers PIJ Mòbil acadèmics, aquest 2019 el PIJ hem realitzat els següents tallers:
●

"Acabes l'ESO (o no), i ara què?" a 6 centres educatius del districte, arribant a un total de
217 joves (9 grups-classe).

●

“Acabes el Batxillerat, ja saps què faràs?” a 2 grups classe de l’Institut Montserrat Roig,
amb l’assistència de 33 persones.

●

4 tallers de "Tècniques d'estudi", en les que hi han participar 126 joves (6 grups-classe).

●

Un taller d' "Afrontar les PAU" a 29 joves de Batxillerat.

Per altra banda, s'han programat 4 activitats obertes: "Fill/a acabes l'ESO, i ara què?" en què hi van
participar 23 persones, "De tu a tu: trobades entre estudiants" (la versió de cicles i la versió
d’universitats) amb un total de 99 joves participants, i una xerrada d'"Afrontar les PAU" que
finalment va ser anul·lada per falta d'inscripcions.
Pel que fa a temes acadèmics, aquest any també s’ha realitzat per primera vegada una activitat
anomenada “Decideix”, conjuntament amb el CAAJ. “Decideix” és un programa d’acompanyament
a la presa de decisions acadèmiques que, a través de dinàmiques participatives, treballa 3 eixos
amb les joves: qui sóc, què m’agrada i què hi ha, amb l’objectiu de treballar en aspectes que
influeixen en la presa de decisions i descobrir les sortides professionals i l’oferta formativa que
els pot interessar més. Aquest any hem fet un Decideix amb un grup-classe d’ACIDH, amb 8 joves
amb diversitat funcional intel·lectual.
Malgrat que s’ha apostat per només mantenir la campanya In-forma’t, sí que s’han realitzat accions
i activitats conjuntament amb les altres assessories. Pel que fa a les activitats d'Habitatge, al
setembre s'ha realitzat una jornada anomenada "Passa, passa, que veuràs el piset i compartirem"
amb l'objectiu d'abordar la realitat de les joves pel que fa a temes d'habitatge: a causa dels preus
abusius dels pisos de lloguer, la dinàmica de compartició d’habitatge és el model que s'ha imposat
entre les joves, i per això s'ha volgut realitzar una acció de territori donant informació útil en
aquest sentit. En aquesta activitat, realitzada a l’octubre, només hi van assistir 3 persones, degut a
que a últim moment va caure un grup inscrit.
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Pel que fa a l’Assessoria Laboral, aquest any s’ha programat una activitat anomenada “Treballar a
l’estiu” a demanda d’un grup de joves del Casal de Joves del Coll, demanda que ha arribat al PIJ a
través dels dinamitzadors del Casal, i a la que han assistit 11 joves vinculats a l’espai. Amb
l’assessora laboral s’han tancat també altres xerrades: “Com petar-ho a l’entrevista de feina”,
anul·lada per falta d’inscripcions, i “El currículum i la carta de presentació”, en la que hi han
assistit 4 joves.
Amb l’assessoria de Mobilitat Internacional s’ha programat l’activitat “Oportunitats a l’estranger
a l’estiu”, que també ha estat anul·lada per falta d’inscripcions.
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3.2. Calendari singular
Descripció de l’acció:
Projecte transversal que pretén treballar des d'una perspectiva crítica i transformadora el
calendari mundial així com visibilitzar aquelles temàtiques i dates d'especial interès juvenil i
social.

Objectius:
●

Commemorar les dates que considerem rellevants en el calendari mundial així com
aquelles que considerem importants a visibilitzar des d'una perspectiva crítica.

●

Participar del Calendari singular amb altres serveis ubicats a l'equipament.

●

Generar espais de reflexió crítica a través de material informatiu en relació a dates del
Calendari singular.

Execució:
●

Aportar la part informativa de totes les dates singulars que es treballin a l'equipament.

●

Treball en xarxa amb l'equipament i els altres que hi estan ubicats: CBJ, CRAJ, ATE i Punt
JIP.

●

Posada d'especial èmfasi en el treball de projectes que tinguin relació amb els eixos de
treball del CJB.

Com a servei que forma part de l'Espai Jove La Fontana, col·laborem en el projecte Calendari
Singular, que té l’objectiu de celebrar i commemorar alguns dies i dates assenyalades del calendari
mundial que siguin destacables des d’una perspectiva transformadora, crítica i jove.
Del total de 7 diades que s'han programat a l’equipament, el PIJ n’ha participat a 2, sempre aportant
la part informativa):
●

1 de maig: en el marc del dia de les persones treballadores, hem volgut donar una
perspectiva feminista a la diada, organitzant el microteatre "InteRail", de la companyia Les
candidates, en el que hi han assistit 25 persones. Aquesta activitat ha estat organitzada
conjuntament amb EJLF i CJB.

●

25 de novembre: en el marc del dia internacional per l’erradicació de les violències
masclistes, hem col·laborat en la part informativa del suro de l’entrada de l’equipament,
creant l’iceberg de les violències masclistes.

31

32

Memòria Punt infoJOVE Gràcia 2010

A part del Calendari Singular compartit amb els altres serveis de l’equipament, com a PIJ hem
tirat endavant altres propostes lligades amb efemèrides específiques:
●

28 de juny: amb motiu del dia per l'alliberament LGTBIQ+, hem inaugurat un mural a un
dels vidres del PIJ, amb el lema "Contra les ments prehistòriques, LGTBIQsaurus+". El
mural està pintat amb la intenció que sigui vist des del carrer, per tal d'incidir no només
en el nostre espai sinó també en les persones que circulen pels voltants, i consta d’un
dinosaure multicolor.

●

Setmana del Medi Ambient, del 3 al 9 de juny: amb motiu d’aquesta setmana, el PIJ Gràcia
hem organitzat l’exposició “Paisatges nocturns de Collserola”, cedida pel Centre de
Recursos del Parc Natural de Collserola, per la que han passat 17 persones. A més, vam
engegar un concurs fotogràfic a través de xarxes socials relacionat amb aquesta exposició,
i amb l’objectiu de donar visibilitat i posar en valor la Serra de Collserola. Hi han participat
únicament 2 persones.

Cartell de l'exposició “Paisatges nocturns de Collserola” i del concurs fotogràfic relacionat.
●

Dia del VIH, 1 de desembre: amb motiu d’aquesta efemèride, s’han organitzat dues taules
rodones en col·laboració amb el CJB. La primera “PrEP i VIH” pretenia ser un espai de
debat entorn la Profilaxis de preexposició, un nou fàrmac antiretroviral que serà
comercialitzat en breus a l’estat espanyol, i que va ser anul·lada per falta d'assistència. La
segona “Apps de lligar i VIH: més estigma o normalització”, a la que hi van assistir 17

PROGRAMA D’ACTIVITATS DE DINAMITZACIÓ INFORMATIVA

persones, tenia l’objectiu de crear un debat al voltant del VIH i la zerofòbia amb relació a
les aplicacions de cites.

3.3. PIJ Propis
Descripció de l’acció:
Programació d'accions informatives i xerrades al voltant de temes d'interès per a les persones joves
del territori i que no formen part de cap de les altres accions que dur a terme el PIJ.

Objectius:
●

Programar activitats d'interès per a les persones joves al voltant als valors del CJB i que
no formen part de cap de les altres accions que dur a terme el PIJ.

Execució:
●

Organització d'un PIJ Propi relacionat amb temàtiques de Feminismes, interculturalitat i
esperit crític

●

Coordinació amb els grups de treball del CJB.

●

Col·laboració amb entitats i col·lectius que treballin aquestes temàtiques en qüestió, tot
creant sinergies.

El Punt infoJOVE Gràcia és un servei viu i actiu, per això més enllà de les activitats i accions que
es realitzen coordinadament ja sigui amb la XPIJ, l’Espai Jove La Fontana o el CJB, el PIJ Gràcia
programa també activitats de forma independent que puguin ser d’interès juvenil.
Aquest 2019 hem fet els PIJ Mòbils següents:
●

Exposició “En petites Dosis”,
elaborada pel Consell de la
Joventut de Barcelona, a la que hi
han tingut accés 53 persones. Es
tracta d’una sèrie de vinyetes de
còmic amb històries quotidianes
per reflexionar sobre diferents
temes relacionats amb el consum
de drogues.
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●

Taller pràctic de “Aprèn a fer la declaració de la renda”, organitzada amb l’assessora
d’Habitatge de la XPIJ, amb 4 joves interessades.

●

Exposició FLOW, elaborada pel projecte
SEXus de la Fundació ABD, que pretén
proposa abordar un aspecte invisibilitzat
de les nostres sexualitats: els fluids
corporals. S’ha realitzat la inauguració
de l’exposició, a la que hi han assistit 45
persones.

●

Teatre “Recortes de Càndida”, una versió
breu de l’obra d’Anna Tamayo, que a
través de la problemàtica dels fongs
vaginals aborda temes com les violències
masclistes, els abusos i l’empoderament.
Hi han assistit 7 persones.

●

Xerrada “Ajuts a l’Autoocupació”, per
donar informació sobre les subvencions
de Garantia Juvenil per a joves que
tinguin algun projecte d’emprenedoria. Aquesta xerrada ha estat realitzada en
col·laboració amb l’Agència Catalana de la Joventut, i ha comptat amb la participació de 8
joves.

3.4. Jornades de sostenibilitat
Descripció de l’acció:
Projecte transversal que agrupa tots els serveis de La Fontana amb la finalitat de treballar per un
dia ple de propostes en format taller o activitat per oferir recursos i propostes en una línia de
sostenibilitat ambiental a les entitats i joves del Districte i Barcelona.

Objectius:
●

Dotar de recursos a les entitats i persones joves per fer les seves pràctiques quotidianes
sostenibles.

●

Crear un espai de xarxa i relació per un consum sostenible.

PROGRAMA D’ACTIVITATS DE DINAMITZACIÓ INFORMATIVA

●

Potenciar pràctiques sostenibles entre el jovent de la ciutat.

●

Acollir propostes i recursos per millorar el servei en matèria de sostenibilitat.

Execució:
●

Realització de tallers per a entitats i persones joves entorn el triangle de la sostenibilitat
(persones, economia i ecologia).

●

Realització d'un dinar popular amb la Xarxa d'aliments i cooperatives de consum de Gràcia.

L’Espai Jove La Fontana té com a equipament una Comissió de sostenibilitat, integrada per una
persona de cada servei (CRAJ, CJB, Equip de dinamització de La Fontana i PIJ) orientada a pensar i
dur a terme accions per reduir la petjada ecològica de cada servei, promoure un ús més
responsable dels recursos i implementar mesures d’estalvi i consum conscient. L’activitat més
important impulsada per aquesta comissió és la Jornada per la Sostenibilitat, de la qual s’ha
realitzat la segona edició. Al matí es va realitzar la taula rodona "Reptes de la joventut per salvar
el planeta", en la que hi van participar Rebel·lió o Extinció, l'Equip Terra d’Escoltes catalans i
Reduint Petjada d’Esplac. A l’hora de dinar es va fer una paella popular de reaprofitament que en
un inici havia de ser realitzada en col·laboració amb la Xarxa d’Aliments, que finalment no va
poder participar. La tarda va constar de diferents tallers simultanis relacionats amb les tres erres:
Reduir, Reciclar i Reutilitzar. Es van fer tallers d'instruments reciclats, reparació de tendes de
campanya, compreses de tela, autoreparació de bicicles i d'aprendre a fer sabó amb oli usat. Per
últim, es va fer la presentació de la guia “SOS campaments” del CJB, amb consells per a caus i
esplais perquè les seves sortides a la natura siguin més respectuoses amb el medi ambient.
La Comissió de Sostenibilitat ha realitzat també altres accions durant l’any:
●

Participació en la Marató Energètica, una campanya a escala de ciutat que compta amb la
participació de diferents equipaments públics en què cada equipament ha de realitzar
diferents accions durant el mes de febrer per reduir el seu consum energètic. L’objectiu
és que els diners estalviats puguin reinvertir-se en projectes destinats a la lluita contra la
pobresa energètica.

●

Participació en la Verdinada, una iniciativa impulsada per Lluïsos de Gràcia en què es
programen tota mena d’activitats relacionades amb la sostenibilitat, el medi ambient i
l’emergència climàtica. Com a equipament hi hem participat realitzant un taller de
Cosmètica Natural a càrrec de Barcelona Zero Waste.
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4. ORIENTACIÓ LABORAL
4.1. Suport al cv
Descripció de l’acció:
Aquest servei pretén donar resposta a una necessitat real de les joves que cerquen feina, ja que
sovint, per inexperiència o per falta d'eines, no saben com fer el seu currículum vitae. Amb aquest
servei d'orientació se'ls brinden recursos no només perquè puguin redactar el seu currículum al
moment, sinó perquè sàpiguen com fer-ho en ocasions futures.

Objectius:
●

Acció de treball dirigida a donar suport a la persona jove per a la realització del seu
currículum.

Execució:
●

Donar suport a la persona jove per a la realització del seu currículum.

●

Mantenir-nos en contacte constant amb les APC, en tant que gran part de les interessades
poden ser joves amb les que elles treballen.

●

Augmentar la nostra pròpia formació en el tema, per poder oferir un millor servei.

El Currículum Vitae és un document que s'utilitza com a eina per a presentar i estructurar de
forma clara, entenedora i endreçada les dades personals, les habilitats i experiències laborals d'una
persona, amb la intenció de poder ser utilitzat per optar a una plaça laboral. En ser una eina tan
imprescindible per l’ocupació, i en ser el col·lectiu jove un dels més actius en la voluntat de
recerca de feina, creiem molt important oferir com a Punt infoJOVE un espai per donar suport i
acompanyament en la revisió i elaboració Currículum.

ORIENTACIÓ LABORAL

La novetat d’aquest any és que aquest espai s’ha començat a oferir amb cita prèvia, ja que aquesta
previsió ens permet guardar-nos un espai de disponibilitat total en les nostres agendes, i així poder
realitzar una millor intervenció, poder atendre a la jove de manera personalitzada i poder dedicarli el temps que necessiti a l'hora de realitzar el suport de currículum. Oferim aquest servei amb
cita prèvia els dilluns de 10:00 a 14:30 i els dijous de 17:00 a 19:30h, però en casos en què la jove
no pugui cap dels dos dies ens adaptem a la seva pròpia disponibilitat. El servei de suport al
currículum consisteix en:
●

Explicar la utilitat del CV com a eina a l'hora de cercar feina.

●

Estructura d'un CV, parts imprescindibles d’aquest i com organitzar-les per optimitzar
l’espai i la informació que s’exposa.

●

Creació d'un CV des de zero o bé millorar un existent. Per fer-ho, s’entrega un recurs
informatiu visual que recull els passos bàsics per buscar feina, un exemple de currículum,
i informació d'utilitat com competències claus que es poden incloure al document i que
permeten posar en valor les seves habilitats professionals.

●

Repàs dels passos necessaris en la recerca de feina: inscriure’s al SOC, a Garantia Juvenil
(si la persona compleix els requisits), inscripció a Barcelona Activa, així com a la borsa de
l’Oficina Jove de Treball, etc. Explicació de les diferents formes de cerca de feina (per
internet, presencialment, autocandidatura, etc.).

●

Entrega de dossiers informatius temàtics relatius a la recerca de feina. En funció de les
demandes i necessitats de la jove se li entreguen uns documents o altres, tots ells elaborats
per les assessores laborals de la XPIJ (primera feina, recerca de feina per internet, treballar
a l’hostaleria, treballar a l’educació en el lleure, etc.).
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●

Derivació, si cal, a l’assessoria laboral, explicant-ne prèviament el seu funcionament i
utilitat.

Aquest any 2019 hem realitzat
48 suports al CV, 7 més que
l'any 2018.
Per primer cop i a causa de la
demanda que hem tingut de
manera col·lectiva per part de
8 joves hem realitzat un taller
grupal

conjuntament

amb

l'assessora laboral de la Xarxa
PIJ, amb l’objectiu que les joves
elaborin el seu currículum i la
carta de presentació.
Així doncs, el projecte manté la
seva utilitat, i enguany hem pogut observar que les sovint les persones a qui hem realitzat el
suport al currículum gairebé sempre vénen recomanades per una altra persona que ha vingut
prèviament, indicador molt positiu sobre l'atenció que realitzem.

4.2. Barcelona Treball Joves - BTJ
Descripció de l’acció:
Formacions adreçades a persones joves de 16 a 29 anys per orientar a la persona jove en la cerca
de feina (com fer el currículum, processos de cerca de feina, etc.).

Objectius:
●

Donar suport a la persona jove en el seu procés de cerca de feina.

●

Programar xerrades BTJ en lògica de cicle i de forma descentralitzada pel territori.

Execució:
●

Programació de xerrades BTJ en lògica de cicle i de forma descentralitzada pel territori.

ORIENTACIÓ LABORAL

Els BTJ (Barcelona Treball Joves) és un servei ofert per Barcelona Activa que consisteix en tallers
i xerrades relacionades amb l'orientació laboral, cerca de feina, preparació de competències
professionals, descobriment dels propis interessos, habilitats i aptituds, etc.
Els Punts infoJOVE de Barcelona els oferim de manera trimestral durant tot l'any, amb l’objectiu
de posar a l’abast de les persones joves el màxim nombre de recursos per l’ocupació. Enguany el
PIJ Gràcia ha volgut donar una volta al format d’aquestes activitats, cosa que ja havia iniciat a
finals del 2018, programant trimestralment diferents BTJ relacionats entre si, creant un cicle
temàtic de recerca de feina amb una estructura lògica de programació. S’han programat 12 BTJ
durant el 2019, creant 4 cicles de 3 tallers cadascun.
Els indicadors ens mostren que s'han anul·lat 4 dels 12 BTJ proposats i que els que s’han mantingut
han comptat amb una assistència molt minsa, realitzant els BTJ a vegades per 2 o 3 persones. Com
recompte final d’assistents de tots els tallers n’hi ha menys de 50, fet que indica una possible poca
viabilitat d'aquest projecte i la necessitat de replantejament d’aquest tipus de tallers. Per una
banda, el sistema d'inscripcions i difusió que planteja Barcelona Activa no acaba de funcionar del
tot bé i això repercuteix en l'assistència als tallers (procés d’inscripció massa complicat i farragós),
i per l’altra caldria repensar-ne la difusió.
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4.3. Coaching laboral
Descripció de l’acció:
Servei de coach grupal per ajudar a la persona jove en la seva orientació en la cerca de feina.

Objectius:
●

Donar suport a la persona jove en el seu procés de cerca de feina.

Execució:
●

Programació de les sessions de Coaching Laboral.

●

Fer difusió dels Coachings, promocionant-los amb cert temps d'antelació.

Els Coachings laborals és un altre projecte de Barcelona Activa destinat augmentar la possibilitat
d’inserció de les persones joves en el mercat laboral. Es tracta de 4 sessions consecutives (una per
setmana) on a través de l'autoconeixença i la descoberta d'interessos s'estableix una fita en forma
de projecte vital per trobar feina.
Aquest 2019 s'han fet 4 grups, amb un total de 16 sessions i 78 assistències, el que representa el
48% de les persones inscrites inicialment en l’activitat. Aquest percentatge el valorem
positivament, ja que en tots els grups s'ha creat un nucli de participants que ha assistit a totes les
sessions, s’ha vinculat al projecte i ha mostrat gran interès pel procés, fet que representa un bon
aprofitament del servei. La resta d'absències en molts casos ha estat perquè la jove ha trobat feina,
un indicador molt positiu.
Pel que fa al perfil de les usuàries del Coaching, es tracta majoritàriament de dones entre 25 i 30
anys amb estudis superiors, fet que sorprèn, ja que el públic diana d’aquest projecte són joves
d’entre 18 i 22 anys que es volen inserir per primera vegada al món laboral. Això és un clar
indicatiu del canvi en les dinàmiques del mercat laboral en els últims anys, que ha fet que la
sobretitulació de les joves sigui un hàndicap a l’hora de trobar feina.
Pel 2020, el PIJ aposta per fer un canvi en l’horari dels Coachings, provant d’oferir-los al matí per
tal de veure si això repercuteix en l'assistència, en el perfil de joves que hi accedeixen, etc.
Per últim, cal esmentar que a finals d’aquest any hem sumat un nou projecte vinculat a Barcelona
Activa però amb estreta relació amb la XPIJ. Es tracta de la Referent d’Ocupació Juvenil (d’ara
endavant, ROJ), una figura que neix en substitució de l’antiga Impulsora de Garantia Juvenil, però
a la qual se li ha fet un nou replantejament. L’objectiu de la ROJ és atendre a dos perfils de
persones diferents:

ORIENTACIÓ LABORAL

●

Joves de 18 a 29 anys, que no estudien ni treballen, que han assolit com a màxim la primera
etapa d’educació secundària (ESO), i tenen poca o nul·la experiència laboral (inferior a 1
any).

●

Joves estudiants de 16 a 20 anys, en risc d’abandonament prematur (ESO, batxillerat o
CFGM) i no ateses des del Servei d’Orientació - Pla Jove

La ROJ fa una orientació i seguiment d’aquestes joves amb l’objectiu de reinserir-les al món
acadèmic o facilitar-los l’accés al mercat laboral, ja sigui a través d’ofertes de feina com mitjançant
formació ocupacional. A Gràcia hem derivat a un total de 12 persones d’ençà que va iniciar-se el
programa al maig, sent la majoria d’elles a partir de setembre, quan la figura ja estava
implementada del tot i el projecte estava en ple funcionament.
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5. ASSESSORIES
Descripció de l’acció:
Assessories individualitzades la persona usuària per tal de resoldre i solucionar la situació
personal específica al voltant de temes de treball, habitatge, formació i mobilitat internacional
entre altres.

Objectius:
●

Donar suport la persona jove per tal de resoldre problemàtiques al voltant de temes de
treball, habitatge, formació i mobilitat internacional. entre d'altres

Execució:
●

Acollida de l'assessoria d'Habitatge Compartit.

●

Acollida de l'assessoria d'Orientació Laboral.

●

Acollida de l'assessoria de Mobilitat Internacional.

●

Acollida de l'assessoria d'Orientació Acadèmica.

●

Derivar a les persones joves a altres serveis en aquells assessoraments que no es
contemplin des del PIJ Gràcia.

●

Realització d'una activitat temàtica amb cadascuna de les assessories que es realitzen al
PIJ.

●

Fer difusió de cada una de les assessories als diferents equipaments del Districte, perquè
tot el territori en pugui tenir constància.

En molts casos les persones joves usuàries del PIJ necessiten un aprofundiment en la informació
o una orientació més completa i personalitzada. Per això, des de la XPIJ s'ofereixen assessories
temàtiques, que consisteixen en una atenció individual i confidencial que és duta a terme per una
persona especialitzada en el tema en qüestió. Aquestes assessories requereixen de cita prèvia i
tenen una durada de 45 minuts, i durant aquest espai s'ofereix a la persona jove tota la informació
que requereix per tal que pugui prendre decisions de major transcendència i amb major
coneixement de causa.
La XPIJ ofereix assessories de les temàtiques següents: Acadèmica, Laboral, Mobilitat Internacional,
Habitatge Compartit, Emprenedoria i Associacionisme.

ASSESSORIES

D’aquestes 6 assessories, el Punt infoJOVE Gràcia n’acull 4, sent un dels PIJs que més varietat
d’assessorament ofereix. A més, l’Assessoria d’Associacionisme és oferta pel CRAJ (Centre de
Recursos per les Associacions Juvenils), que comparteix edifici amb el nostre servei, de manera
que som el PIJ que més contacte hi té i més derivacions fem.
Enguany les dades generals del total assessories han disminuït respecte al 2018. Aquesta reducció
és deguda al fet que des d’aquest 2019 s’han passat a oferir 3 assessories per franja horària (amb
15 minuts entre elles), i abans se n’oferien 4 de seguides, sense pausa intermèdia. Aquest canvi
s’ha realitzat perquè les assessores puguin tenir un marge de 15 minuts entre cita i cita i l’aprofitin
fer gestions internes de presa de dades i indicadors, ja que prèviament els era impossible.
L’Assessoria Acadèmica dóna resposta a qualsevol dubte en l'àmbit acadèmic, ajuda i acompanya
a la jove a crear un pla o itinerari per seguir o reprendre els seus estudis. A Gràcia es realitza els
dijous de 17 a 20h, i és realitzada per una assessora del CAAJ (Centre d’Assessorament Acadèmic
per a Joves).

Les dades recollides aquest 2019 ens permeten observar que el nombre assessories acadèmiques
realitzades ha estat de 66, però s’ha atès a 101 persones. Aquesta diferència pot ser deguda al fet
que alguna de les cites ha atès a més d’una persona, s’ha fet alguna assessoria grupal, o la jove ha
vingut acompanyada d’algun familiar. Respecte al 2018, s’ha produït una disminució del 16% pel
que fa al nombre total d’assessories, ja que l’any anterior es van atendre a 75 persones. El nombre
de reserves ha estat força més alt que el nombre assessories que finalment s’han acabat realitzant,
produint-se un percentatge força elevat d’absències durant tot l’any.
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L’Assessoria Laboral està enfocada a resoldre dubtes de caràcter legal sobre contractes i convenis
és, per tant, una assessoria de drets i deures laborals. Malgrat que aquest n’és l’objectiu principal,
la realitat és que moltes joves hi accedeixen per poder crear un itinerari i orientació personalitzada
de recerca de feina. Al PIJ Gràcia aquesta assessoria es realitza els dimecres de 17 a 20h.

El nombre total assessories laborals realitzades enguany és de 80, atenent a un total de 81
persones, amb una disminució del 19% respecte el 2018, en que s’havien realitzat 90 assessories.

ASSESSORIES

El nombre d’absències respecte a les reserves realitzades és menor que en l’assessoria acadèmica,
tot i que la diferència entre persones que han fet demanda de cita i les que finalment hi han
assistit és gran en alguns mesos, de manera que no sempre s’ha tret profit de les hores reservades.

L’Assessoria de Mobilitat internacional ofereix orientació sobre tota mena d’estades a l’estranger,
siguin voluntariats (de curta o llarga durada), per formació acadèmica o per l'àmbit laboral, donant
informació sobre les entitats que ofereixen aquest tipus d’estades. Al Punt infoJOVE Gràcia
aquesta assessoria es realitza els dijous al matí, de 10:30 a 13:30h.
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El nombre total assessories de Mobilitat internacional realitzades enguany és de 39, atenent a un
total de 44 persones, sent l’assessoria que menys demanda ha tingut. Aquestes dades representen,
a més, una disminució del 25% respecte a l’any anterior, sent també l’assessoria amb major
disminució d’atencions realitzades. Malgrat tot, si s’observa la gràfica que compara reserves,
absències i assistència, es pot veure que les persones que demanen cita gairebé sempre fan ús del
servei, per tant el grau d’aprofitament d’aquesta assessoria és força alt.

L’Assessoria d’Habitatge compartit està dirigida a resoldre dubtes de caràcter contractual, revisió
de clàusules i condicions així com alternatives a la compra o lloguer convencional (nou accés a
l'habitatge), i també ofereix recursos per la recerca de lloguer de pis o habitació. Aquesta assessoria
es realitza els dimarts de 17 a 20h.

ASSESSORIES

Les dades ens indiquen que el nombre total assessories realitzades ha estat de 88, arribant a un
total de 113 persones, ja que el més habitual és compartir l’habitatge i per tant ve més d’una
persona a la cita.
Aquesta és l’assessoria amb una fidelitat més gran, ja que el còmput total de gent atesa respecte
al nombre assessories ofertes mostra un alt grau d’aprofitament.

La proximitat i la bona relació amb les assessores ha fet que aquest 2019 seguim programant una
activitat temàtica amb cadascuna de l'assessoria que tenim al PIJ Gràcia, que ja s’han comentat
anteriorment.
Assessoria

Nº activitats
programades

Nº activitats
realitzades

Observacions

Habitatge

2

2

Activitat “Vols compartir pis”. Es comptabilitza
també el taller de la declaració de la renda.

Laboral

3

2

Activitat “Treballar a l’estiu”, “El currículum i
la carta de presentació” i “Com petar-ho a
l'entrevista de feina” (anul·lada)

Mobilitat

1

0

Activitat “Treballar a l’estranger a l’estiu”
(anul·lada)

Acadèmica

4

3

Activitats “De tu a tu universitats”, “De tu a tu
Cicles Formatius”, “Fill/a acabes l’ESO” i
“Afrontar les PAU” (anul·lada)
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6. ACOMPANYAMENTS
Descripció de l’acció:
Acompanyaments en les gestions en aquells casos en el que la persona jove necessiti d'una atenció
especial.

Objectius:
●

Guiar a les joves en l'entramat administratiu que suposen els tràmits acadèmics

Execució:
●

Suport en la realització d'inscripcions de temes educatius.

●

Suport en la cerca de documentació variada necessària per a dur a terme inscripcions,
demandes a l'administració, etc.

●

Suport en processos d'inscripció d'altres campanyes.

Amb l’objectiu de guiar i acompanyar a les joves a realitzar els tràmits burocràtics que en molts
casos generen angoixa i dubtes hem donat suport en els següents àmbits:
●

Preinscripció Cicles Formatius i Batxillerat amb un total de 15 acompanyaments.
Addicionalment, amb l’acompanyament, es realitza una orientació que en molts casos
resulta molt important a l’hora de triar les opcions formatives que volen realitzar.
Els indicadors no ens permeten desgranar les dades per saber quin nombre exacte de
preinscripcions de Cicles Formatius o Batxillerat hem realitzat. Per l’any vinent
treballarem per poder aconseguir-ho

●

Sol·licitud beques universitàries amb un total de 2 acompanyaments.

Ambdues es van realitzar gràcies a la capacitació del CAAJ per motiu de la campanya de ciutat
‘’Punts de suport a la tramitació acadèmica’’.
També, i seguint en l’àmbit acadèmic hem acompanyat en l’entramat de l’homologació d’estudis
fent l’orientació i la derivació al Consorci d’Educació.
Paral·lelament, i de forma habitual, el PIJ dóna suport i acompanyament en tràmits com: Cita
Prèvia al SOC (Servei d’Ocupació de Catalunya), OAC (Oficina d’Atenció al Ciutadà), SAIER (Servei
d'Atenció a Immigrants, Emigrants i Refugiats), SOAPI (Servei d’Orientació i Acompanyament per
a Persones Immigrades).

PIJ MÒBIL

7. PIJ MÒBIL
Descripció de l’acció:
Oferta variada de tallers de l'àmbit acadèmic, laboral, mobilitat internacional, salut,
associacionisme, turisme, perspectiva de gènere i interculturalitat adreçat sota demanda a centres
educatius, equipaments, espais de relació juvenil i entitats del territori de Gràcia. Les informadores
juvenils s'acosten a fer l'activitat als espais on es realitza la demanda o també es pot realitzar a
l'Espai Jove la Fontana.

Objectius:
●

Oferir activitats informatives, de sensibilització i educació en aquelles matèries d’interès
juvenil.

Execució:
●

Realització de les activitats del PIJ Mòbil sota demanda.

●

Difusió del Catàleg PIJ Mòbil.

●

Realització d'una reunió amb els centres educatius de secundària de Gràcia per tal de
presentar el catàleg del PIJ Mòbil.

El PIJ Mòbil és una iniciativa que
respon a les demandes de les
persones joves així com dels i les
professionals que treballen amb
elles.
Es

tracta

d’activitats

de

la

realització

descentralitzades

d'interès juvenil 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 de les mateixes joves.
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.
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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. Així i tot, els PIJ Mòbils 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 mateix Punt infoJOVE, com el
cas dels PIJ Propis, sinó a partir d’una petició d’una entitat o col·lectiu). Això inclou, entre d’altres,
les visites a l’equipament i els passa-classes. 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 hem afegit 2 tallers PIJ Mòbil, fruit de la demanda de dos centres educatius, i que
s’han sumat al nostre catàleg. Es tracta del taller “ABC dels Feminismes” i d’“Estereotips LGTB”,
tots dos de la temàtica “Perspectiva de Gènere”. Així doncs, la suma d’aquests dos PIJ Mòbils fa
que comptem amb un total de 33, respecte als 31 del 2018, els 26 del 2017 i els 13 del 2016. Així
doncs, el catàleg PIJ Mòbil enguany ha quedat així:
●

●

●

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

PIJ MÒBIL

●

●

●

●

●

○

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

○

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?

○

ABC de feminismes (*nou)

○

Estereotips LGTBIQ+ (*nou)

Àmbit de Turisme:
○

El viatge de fi de curs

○

Viatges low cost

○

InterRail
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Nombre de PIJ Mòbils realitzats, comparativa entre 2017, 2018 i 2019

L’augment de PIJ Mòbils en part és per la bona difusió que s’ha realitzat a les reunions amb els
centres educatius a final i inici de curs, del contacte que s’ha fet amb les referents pedagògiques
dels centres, i de la incorporació del nou referent JIP, que ha permès una major coordinació amb
els centres educatius. Aquest any hem realitzat un total de 35 PIJ Mòbils dels recollits al catàleg.
D’altra banda, aquí s’engloba també els passa classes, realitzats a l’inici del curs escolar
conjuntament amb el JIP i l’equip de dinamització de La Fontana, amb la finalitat d’informar a les
estudiants de tots els serveis de joventut que tenen a l’abast, què els poden oferir i com accedirhi. S’han realitzat passa classes a 4 centres educatius (dos públics: Institut Montserrat Roig i
Institut Vila de Gràcia; i dos privats: Escola Gravi i Escola Vedruna), arribant a 44 grups-classe i a
un total de 1.320 joves.
Així doncs, sumant el total d’activitats realitzades a partir d’una demanda externa, el nombre total
de participants en els PIJ Mòbil és de 1.940, sent l’any que hem arribat a més joves, sobretot gràcies
a l’èxit total dels passa classes.

TRAMITACIONS

8. TRAMITACIONS
8.1. Carnets internacionals
Descripció de l’acció:
Servei de tramitació dels carnets internacionals ISIC, IYTIC, ITIC i d'alberguista.

Objectius:
●

Oferir el servei de tramitació de carnets internacionals d'interès per a les persones joves.

Execució:
●

Tramitació dels carnets internacionals ISIC, IYTIC, ITIC i alberguista.

Al Punt infoJOVE Gràcia també oferim un servei de tramitació de carnets sense cita prèvia on
només paguen la taxa pel carnet en qüestió. Sempre acompanyem la tramitació donant informació
sobre que poden fer i la utilitat del carnet.
Tramitem ISIC, ITIC, LYTC i d'Alberguista (Juvenil, Adult, Familiar i Grup)
Durant aquest 2019 hem tramitat:
●

5 Carnets d'Alberguista Jove

●

3 Carnets d'Alberguista Adult

●

3 Carnets d'Alberguista Grup

●

7 Carnets ITIC (per a professorat)

●

46 Carnets ISIC (estudiants)

El volum més gros de tramitacions ha estat durant els mesos de maig a juny coincidint amb l'època
de l'estiu. En aquest cas hem estat previsores i vam sol·licitar molts carnets per no quedar-nos
sense i oferir així el servei ininterrompudament.
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8.2. Tramitació Certificat de Delictes de
Naturalesa Sexual
Descripció de l’acció:
Servei de tramitació del Certificat de Delictes de Naturalesa Sexual (CNDS).

Objectius:
●

Donar resposta a la necessitat constant d'obtenir el certificat per tal de treballar amb
menors (monitoratge, associacionisme, docència i altres feines de perfil jove).

Execució:
●

Tramitació del Certificat de Delictes de Naturalesa Sexual.

●

Difusió del servei.

●

Actualització del document
d'obtenció del PIN i renovació
de

certificat

amb

una

infografia.
Totes les feines on s'estableix contacte
amb

menors

i/o

persones

amb

diversitat funcional requereixen el
Certificat de Delictes de Naturalesa
Sexual (CDNS).
A Gràcia i gràcies al seu teixit
associatiu hi ha moltes joves que
participen en Caus, Esplais, etc. i/o
treballen. És per això que oferim el
servei de tramitació del CDNS. Les
joves poden venir a actualitzar-lo de
manera gratuïta i sense cita prèvia
amb el lector de DNI que disposem.
Per poder tramitar-lo cal tenir el
certificat del DNI i el PIN. A vegades el

Taula 1 Infografia per explicar pas per pas l’obtenció del
DNS, creada pel PIJ Gràcia

TRAMITACIONS

servidor de la pàgina per on ho tramitem falla sense cap patró determinat i dificulta l'obtenció del
certificat.
Per això, hem elaborat un material que donem a les joves on indiquem 3 oficines on poder tramitar
el CDNS sense cita prèvia i sense el PIN del DNI i amb garanties d'obtenció.
Aquest 2019 hem tramitat 124 certificats, 20 més respecte a l'any passat.
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9. SERVEI RESPONSABLE
9.1. Gestió associativa de l'equipament
Descripció de l’acció:
El Punt infoJOVE Gràcia està gestionat pel Consell de la Joventut de Barcelona amb un conveni
de gestió cívica amb l'Ajuntament de Barcelona.
El Consell de la Joventut de Barcelona i les entitats que en formen part és qui marquen les
principals línies de treball del servei.

Objectius:
●

Fomentar la gestió associativa del CJB del servei.

●

Fomentar el coneixement de les entitats que conformen el CJB del servei.

●

Generar espais on les entitats que conformen el CJB puguin participar en la planificació
d'activitats del servei.

●

Generar espais on les entitats que conformen el CJB puguin participar en l'elaboració de
les línies de treball del servei.

●

Participar activament de la Plataforma de gestió ciutadana.

Execució:
●

Realització quinzenalment d'un espai de coordinació de les direccions del CJB amb la
presidència i vicepresidència del CJB.

●

Particpació en les Trobades d'entitats del CJB.

●

Participació den l'Assemblea General Oridnària del CJB.

●

Participació en els Grups de Treball del CJB per a la creació d'activitats i /o projectes
conjunts.

●

Participació activa en les reunions de la Plataforma de gestió ciutadana.

Al llarg del primer semestre de l'any 2019 s'han continuat duent a terme les reunions de
coordinació amb el secretariat del Consell de la Joventut de Barcelona, el Hòlding. Durant aquest
curs en aquestes reunions també s'hi han incorporat les persones referents del CRAJ, La Fontana
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i PIJ del secretariat. A partir del segon trimestre de l'any, aquestes reunions de coordinació s'han
anul·lat, ja que les persones referents del CRAJ i de La Fontana s'han incorporat a les reunions
quinzenals de junta (Secretariat), per tal de millorar la coordinació entre tots els serveis i projectes
que gestiona el Consell de la Joventut de Barcelona.
També s'han organitzat dues Trobades d'entitats, l'Assemblea General Ordinària i una Assemblea
General Extraordinària, en la que s'han incorporat noves persones membres del secretariat.
El servei ha continuat participant activament en les reunions de la Plataforma de Gestió Ciutadana
per tal de treballar en relació amb el model de gestió dels equipaments i serveis i també resoldre
problemàtiques en què es troben les associacions que conformen la Plataforma.
Durant aquest any 2019, no s'ha dut a terme cap acompanyament a projectes de gestió ciutadana.

9.2. Protocol abordatge violències
Descripció de l’acció:
El Protocol d'abordatge per les violències, vol treballar per a que les activitats que es duen a terme
des del servei no reprodueixen cap actitud ni discurs violent.
La persona i/o entitat que exerceix violència o genera una situació de violència haurà de respectar
els procediments d’actuació establerts en el Protocol. La persona i/o entitat que viu la situació de
violència o violències podrà rebre suport, si així ho vol.

Objectius:
●

Treballar per a la construcció d'espais i relacions lliures de violències en el si del servei i
entre treballadores.

Execució:
●

Desenvolupament de les actuacions recollides en el protocol.

●

Difusió del protocol i la seva aplicació.

Durant aquest any 2019 s'ha configurat la comissió de seguiment del Protocol, formada per una
persona tècnica del CJB, una persona membre de les direccions i una altra del secretariat. Aquesta
comissió té com a objectiu fer un seguiment de les violències que es detectin i fer un suport
estratègic en cas que un equip tècnic ho necessiti.
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Durant el mes d'abril s'ha dut a terme la formació sobre el protocol adreçada al personal tècnic
de l'equipament per tal de revisar el seu funcionament.
Durant aquest any també s'han editat els diferents materials del protocol, però no s'ha acabat
d'implementar el protocol en tota la seva totalitat.
Durant la realització del Gràcia Zona 0 es va fer una aplicació del protocol, la qual també es va
treballar conjuntament amb la Taula de protocols d'abordatge de les violències masclistes del
Districte de Gràcia.

9.3. PIJ més sostenible
Descripció de l’acció:
Posicionament actiu del servei d'esdevenir un espai conscient i promotor de bones pràctiques en
matèria de sostenibilitat. Caldrà explorar en l'àmbit intern les accions de les treballadores, així
com potenciar els usos de les persones usuàries per tal de visibilitzar la petjada ambiental del
servei.

Objectius:
●

Reduir la petjada ecològica del servei.

●

Fomentar bones pràctiques en matèria de sostenibilitat entre la població juvenil.

●

Esdevenir un espai conscient i amb un consum responsable.

●

Pensar en clau de sostenibilitat les pràctiques i el dia a dia del servei (tallers, activitats,
programació, etc.).

●

Participar en campanyes per a la conscienciació entorn de la sostenibilitat.

●

Formar part de la xarxa de signants del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat.

Execució:
●

Implementació de mesures per a la reducció dels consums del servei.

●

Participació en la Marató energètica.

●

Participació en la Verdinada.

●

Participació en el Park(ing) day.

SERVEI RESPONSABLE

●

Treball conjunt entre els diferents serveis ubicats a l'equipament a través de la Comissió
sostenible.

●

Formar part de la xarxa de signants del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat.

L'any 2019 ha estat un any potent per la nova comissió de sostenibilitat ja formada i establerta en
la que participem. S'han reforçat les propostes concretes d'accions a l'equipament. En aquest sentit,
s'ha revisat les instal·lacions de brides als polsadors d'aigua, cartells divulgatius per utilitzar la
descàrrega petita als lavabos, es van regalar a totes
les treballadores de l’Espai Jove una ampolla de vidre
de litre de sucs naturals a totes les treballadores amb
l'ànim de reutilitzar aquesta pel consum diària.
També s'ha regalat a treballadores tovallons de roba
i s'ha procurat que les càpsules que es consumeixen
a la cafetera de l'office siguin biodegradables.
Respecte a la llum, s'ha fet una revisió de tota la
cartelleria del PIJ i al costat de cada ordinador trobem
cartells amb la informació ‘’Apaga l’ordinador,
t’estem observant’’ per responsabilitzar a les usuàries
després de l'ús.
També s’han fet altres mesures com la reutilització
dels fulls per imprimir, creació de llibretes amb fulls restants, la no automatització de la calefacció
(apagant-la i encenent-la cada vegada que estem al PIJ), la comptabilització dels tríptics/fulletons
sobrants en cada enviament que ens fan, i un retorn de correu demanant la reducció d'aquest, el
reciclatge de paper i plàstic han format part també de les accions d'enguany.
En l'àmbit comunicatiu també s'ha pres mesures com la creació de ‘’boomerangs’’ a l’Instagram
mostrant les nostres bones pràctiques en l’àmbit de la sostenibilitat. Durant el mes que vam
realitzar accions amb l’assessora d’habitatge vam crear cartells amb consells per fer un habitatge
més sostenible.
Per altra banda, hem participat un any més de la Verdinada, Jornades de Sostenibilitat i La Marató
Energètica. La valoració de la nostra participació ha estat molt positiva, i caldrà seguir caminant
en aquesta direcció.
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9.4. Accessibilitat del servei
Descripció de l’acció:
Esdevenir un servei accessible per a totes aquelles persones amb diversitat funcional que fan ús
del servei.

Objectius:
●

Implementar mesures per a la millora de l'accessibilitat del servei.

●

Vetllar perquè totes les noves intervencions que es duguin a terme dins del servei
compleixin els criteris d'accessibilitat.

Execució:
●

Interlocució amb el Districte de Gràcia per tal es dugui a terme la intervenció envers les
deficiències en accessibilitat del servei detectades en l'estudi l'any 2017.

El Punt infoJOVE Gràcia és un servei que ha de garantir l’accés de totes les persones,
independentment de la seva condició en clau de gènere, origen, físic o intel·lectual. Per això
treballem per millorar l’accessibilitat del servei, amb l’objectiu que el màxim nombre de persones
es puguin beneficiar del servei.
Per una banda, hem realitzat una redistribució de l’espai de treball, col·locant les taules
longitudinalment per facilitar el pas de cadires de rodes entre les taules i als plafons informatius
de la planta baixa. Malgrat això, el PIJ continua tenint l’únic espai no accessible de tot
l’equipament: l’altell on tenim els ordinadors, al qual es pot accedir només a través d’unes escales.
Per tal de compensar-ho, seguim oferint dos ordinadors a l’espai de treball de la planta 0, de
manera que hi poden accedir persones amb mobilitat reduïda.
A més, aquest any hem augmentat el contacte i coordinació amb entitats del Districte que
treballen per persones amb diversitat funcional intel·lectual o persones amb diagnòstics de
trastorns mentals, com és el cas d’ACIDH. Amb aquesta entitat hem programat diferents activitats
per diversos grups de joves amb els que treballen: un PIJ Mòbil de Món Laboral i Gènere, una
visita a l’equipament, i 2 sessions de “Decideix”. En aquest sentit, també hem realitzat una xerrada
informativa sobre els Serveis de Joventut del Districte a l’Institut de Trastorns Alimentaris, que
malgrat estar físicament situat a Sant Gervasi la majoria de les usuàries són del nostre Districte.
Aquesta activitat es va realitzar en conjunt amb l’Espai Jove La Fontana, i tenia l’objectiu de
proporcionar informació a les joves que els facilités crear xarxa al seu territori. Gràcies a aquesta
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xerrada hem fet 2 currículums a dues de les joves d’ITA, i també ha arribat una proposta de taller
a l’Espai Jove.
Per últim, en les activitats que requereixen un formulari d’inscripció, demanem a les participants
si necessiten mesures específiques d’adaptació o accessibilitat per tal de tenir-ho en compte en
l’organització de l’acte. A més, hi ha una secció informativa del PIJ centrada en la diversitat
funcional, situada a una alçada accessible per persones amb mobilitat reduïda.

9.5. Programació en clau de gènere i
accessible
Descripció de l’acció:
Acció orientada a garantir una programació més equitativa en clau de gènere i en el que fet les
persones amb diversitat funcional o problemes de salut mental puguin participar en les activitats
programades des del servei

Objectius:
●

Garantir una programació més equitativa en clau de gènere.

●

Garantir que les persones amb diversitat funcional puguin fer ús del catàleg de serveis
del PIJ.

Execució:
●

Establiment d'uns objectius quantitatius per garantir la presència equitativa en relació al
gènere en l'execució de les activitats del PIJ.

●

Anunci conforme totes les activitats programades directament pel servei es pot demanar
traducció amb llenguatge de signes amb antelació.

●

Contacte amb entitats que treballen amb col·lectius amb diversitat funcional o salut
mental per tal de donar a conèixer a aquests el PIJ i els serveis dels quals poden fer ús

El Punt infoJOVE és un servei juvenil que s’adapta a les realitats socials de cada moment, adaptant
la informació i serveis que ofereix a les demandes de les joves. Per això, enguany hem intentat
donar una volta en clau de gènere i feminista pel que fa als tallers i activitats que hem realitzat.
Hem afegit dos tallers PIJ Mòbils al catàleg: “ABC dels feminismes” i “Estereotips LGTB”, tots dos
destinats a crear debat i reflexió al voltant de temàtiques relacionades amb el feminisme i la
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diversitat sexual i de gènere. A més, s’ha redefinit el taller “Món Laboral i Gènere”, actualitzantne la informació i fent-lo més complet.
Per altra banda, i entenent que el llenguatge també ens construeix, enguany hem optat per
començar a utilitzar el femení genèric en totes les nostres comunicacions, des de correus
electrònics, a cartelleria i xarxes socials. Amb això no es pretén feminitzar a totes les persones, ni
invisibilitzar altres formes de nomenar-se de gèneres no binaris, sinó que es fa com a forma de
reivindicar la visibilització de totes les persones, més enllà d’aquelles que es construeixen en
masculí, i per trencar amb l’ús històric del masculí com universal.
Pel que fa a l’accessibilitat del servei, com s’ha comentat en el punt anterior, aquest 2019 hem
seguit treballant per millorar-la i fer-la més real, tot i que encara ens queda molt camí per tal
que el nostre sigui un servei 100% accessible per a totes.
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10. COMUNICACIÓ
10.1. Mitjans de comunicació
Descripció de l’acció:
Atendre les peticions dels mitjans de comunicació per comunicar les activitats a través de les seves
vies.

Objectius:
●

Fer visible les activitats i projectes del servei més enllà de les vies pròpies de difusió.

Execució:
●

Donar resposta a les peticions que arribin dels mitjans de comunicació.

●

Elaboració i enviament de notes de premsa i comunicats en els casos en els quals es valori
que l'activitat i/o projecte és d'interès general.

Al llarg de l’any des del Punt infoJOVE no s’ha fet cap interacció amb els mitjans de comunicació.
Per a la programació del Gràcia Zona 0 es va fer difusió a algun mitjà des de l’Espai Jove, com pot
ser l’Independent de Gràcia.

10.2. Xarxes socials, pàgina web i butlletí
Descripció de l’acció:
Donada la importància que estan prenent les xarxes socials i el món digital en el dia a dia de les
persones joves, cal tenir presència en el món 2.0 i utilitzar aquestes eines per fer difusió de tot
allò que fem.

Objectius:
●

Arribar a les joves i fer-nos presents en el seu dia a dia digital, donat que el món 2.0 forma
una part activa important de les seves vides

Execució:
●

Realitzar publicacions constants a totes les xarxes socials, parant una especial atenció a
l'Instagram.
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●

Fer un enviament del butlletí del PIJ quinzenalment.

●

Obrir un compte de YouTube per poder iniciar el projecte PijTube d'oferta de càpsules
informatives a través de vídeos curts

●

Mantenir la web actualitzada, tot penjant notícies i activitats destacades periòdicament.

●

En cas que s'obri la nova web del Departament de Joventut, es mantindrà el caràcter propi
que defineix al PIJ Gràcia, tant en l'àmbit de la imatge com en l'àmbit del contingut.

●

Realitzar recull de recursos informatius interessants temàtics en dates assenyalades (per
exemple, 8M, 25N, etc.) per a compartir a les xarxes socials.

Com a Punt infoJOVE hem de tenir tota la informació actualitzada de temàtiques que preocupin i
interessin a les persones joves. Actualment estem dins d'una era totalment digital i les joves
utilitzen l'internet, les xarxes socials per cercar informació.
És per això que aquest 2019 analitzat totes les nostres xarxes socials amb molta cura i hem
començat a millorar totes aquelles qüestions millorables per tal d'arribar a més joves. Diàriament
fem publicacions a les nostres principals xarxes socials (Twitter, Instagram i Facebook), ja sigui
per promocionar una activitat, per visibilitzar les dates assenyalades, per compartir informació
d'interès, etc.
Els usos i l'abast de les nostres xarxes socials queden reflectits els indicadors mensuals que
prenem, recollint, nombre de seguidores, abast, likes, etc.
A través d'aquests indicadors podem observar que:
Twitter: La xarxa social més dinamitzada aquest 2019. Finalitzem l’any amb 1.889 usuàries, i una
mitjana de 14 post mensuals. Utilitzem dies importants com el 25N, 1D, 8M, etc. per fer un fil de
tweets amb informació rellevant del dia en qüestió.
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Instagram: La xarxa social més efectiva a l’hora de realitzar difusió. Finalitzem l’any amb 718
seguidores amb un augment de 155 respecte a l’any 2018 i una mitjana de 7 post mensuals.

Facebook: Aquest any no hem fet gaire ús d’aquesta xarxa. La tenim vinculada l’Instagram i tot el
que publiquem allà surt reflectit al Facebook. Tot i així hem augmentat algunes seguidores més
però per aquest 2020 ens plantegem tancar-lo pel poc ús propi i de les persones joves.
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Unes de les coses que hem millorat és el contingut i format de les publicacions que fem, és divertit
però amb tota la informació necessària per ser de qualitat i veraç, el nostre objectiu és apropar
aquesta informació de la manera més diferent i atractiva per ser d'interès de les joves per això
fem servir:
●

Instagram: filtres, històries, boomerangs, vídeos, imatges, llenguatge juvenil i simpàtic.

●

Twitter: gifts, imatges, llenguatge juvenil i simpàtic.

●

Facebook: gifts, històries, llenguatge juvenil i simpàtic.

Analitzant les dades podem comprovar que mensualment puguem els seguidors així com les
interaccions, l'abast de les publicacions, likes i comentaris. La nostra presencia a Instagram, va en
augment i actualment rebem algunes demandes mitjançant aquesta xarxa social.
Pel que fa al WEB, l'actualitzem setmanalment. Trobem a faltar un disseny més juvenil i intuïtiu.
Seguim a l'espera de la web proporcionada per la Direcció de Joventut de l'Ajuntament de
Barcelona.
PijTube: Aquest any hem treballat i parlat en profunditat sobre com volem realitzar el nostre
canal de Youtube. En aquest sentit, de cara al 2020 caldrà valorar que es fa finalment amb aquesta
proposta.
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10.3. Comunicació en paper: agendes,
tríptics i tramesa
Descripció de l’acció:
Elaboració de material informatiu en format paper per a donar a conèixer el servei i activitats
puntuals que s'hi desenvolupen.

Objectius:
●

Donar a conèixer el servei i activitats puntuals que s'hi desenvolupen.

Execució:
●

Introducció de les activitats que es realitzen al PIj a l'agenda d'activitats de La Fontana.

●

Elaboració de cartelleria i díptics informatius per aquelles activitats de caràcter puntual
que ho requereixin.

●

Publicació de la cartelleria d'interès en els TAMs del Districte.

●

Fer una tramesa mensual amb la informació de les activitats del PIJ.

●

Difusió del tríptic del PIJ a diferents serveis i equipaments d'interès.

Mensualment introduïm les activitats que realitzem a l'agenda de l'Espai Jove la Fontana per tenir
major visibilitat a les joves que fan ús d'aquest espai i enviem per tramesa interna i externa un
resum de totes aquelles accions, tallers i activitats que realitzarem.
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Aquest any, els mesos amb molta programació pròpia hem realitzat una agenda mensual pròpia
que recollia totes aquelles activitats i tallers programats.
Així mateix, regularment al PIJ elaborarem material en format tríptic i/o cartell per poder fer
difusió d'aquelles activitats i tallers que programem. Utilitzem aquest material per fer difusió a:
●

Xarxes socials

●

L'espai del PIJ

●

L'entrada de l'Espai Jove la Fontana

●

Instituts

●

TAM (Taulell d'Anuncis Municipal)

●

Tramesa interna i externa

●

Butlletí

●

JIP

Paral·lelament aprofitem les reunions i trobades amb altres serveis i professionals per fer difusió
de la nostra tasca.
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