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5 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 12 a 29 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, dimecres, dijous i divendres de 17.00 a 20.00h. 

● Dimarts de 17.00 a 21.00h. 

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 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. 
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2.  INFORMACIÓ, 
ORIENTACIÓ 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. 

● Oferta d’una atenció telemàtica durant tot l’horari d’obertura del servei.  

L'atenció al públic és un dels pilars fonamentals de la tasca del PIJ, som un servei d'informació 

juvenil i la nostra funció és atendre tota mena de consultes que ens puguin formular les joves a 

través dels diferents canals. Fem atenció presencial, a través del correu electrònic, telèfon, 
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WhatsApp i xat d'Instagram. Cal dir, que tot i tenir diversos canals de comunicació, els principals 

són el presencial, telèfon i correu electrònic. 

Aquest any hem rebut total d'atencions: 

● 1.293 atencions presencials. 

● 238 atencions via correu electrònic. 

● 683 atencions telefòniques. 

Aquest hem pogut recuperar la via de contacte 

principal amb les usuàries, que és la presencialitat. A 

mesura que avançaven els mesos veiem com aquesta 

via agafava més força entre les joves, fins al punt on 

s'han reduït les consultes per altres vies. 

Tot i això, a través del telèfon rebem un volum 

important de consultes, sobretot per agafar cita prèvia 

amb les informadores del PIJ o bé amb les assessories 

que oferim des de XPIJ. 
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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. 

A l'espai del PIJ tenim una zona d'estudi, que està disposada per fer un ús autònom de les coses 

que hi pots trobar. Principalment, aquest espai té de dues parts, la planta baixa i l'altell, a la planta 

baixa en enfront del taulell d'atenció trobem tres taules grans, cadires i dos ordinadors per 

consultar internet. A l'altell trobem sis ordinadors i dues taules individuals. 

En tot moment l'espai d'estudi, sobretot el de la planta baixa, busca ser un lloc polivalent on poder 

moure el mobiliari per tal d'adaptar-se a les persones que vinguin a fer-ne ús. 

Aquest curs hem mantingut restriccions i mesures de seguretat arran de la COVID-19, les 

principals; ús de mascareta, distància entre usuàries de l'espai, desinfecció de taules, cadires i espai 

d'ordinadors després de cada ús, etc. Tot i així, el nombre d’usos és el següent: 

● Usos espai d’estudi: 234. 

● Usos ordinadors de consulta: 113. 

● Activitats i exposicions realitzades a l’espai del PIJ: 0. 

● Accions de redefinició de l’espai realitzades: 3. 
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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). 

● Publicar al web i a les xarxes socials temes relacionats amb els estudis, lleis, entre d’altres  

d'interès juvenil. 

● Creació d’un banc de recursos. 
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Dins dels diferents mètodes d'informació 

juvenil que emprem des del PIJ, el 

principal és la difusió d'informació a 

través de suports visuals, ja siguin de 

manera física com virtual. 

Sempre que fem atencions, ja sigui a l'aula 

fent tallers a grups classe, o bé a 

l'equipament, intentem acompanyar, sempre que sigui possible, les nostres explicacions amb un 

suport visual. Normalment, fem ús de pamflets informatius, cartells, catàlegs o tríptics. Aquests 

recursos també els tenim a disposició de qualsevol persona a la nostra oficina, de manera que es 

poden trobar en les lleixes on distribuïm la informació per temàtiques o bé als panells informatius 

on pengem els cartells. 

D'altra banda, a través de les nostres xarxes socials i canals de comunicació digitals fem ús 

d'aquests recursos en format digital, ja que sovint tenim  les dues opcions de consulta, presencial 

al nostre espai o perquè els portem quan ens desplacem a fer una activitat a un altre lloc, o bé en 

format digital a través de les plataformes en línia a les que hi som presents, amb un total de 195 

publicacions.  

Aquesta estratègia afavoreix que les persones es puguin informar de manera autònoma, i que en 

cas de dubte sempre puguin trobar en el mateix recurs consultat la manera de contactar amb 

nosaltres per ampliar o aclarir la informació que tenen entre mans. 

2.4. Suport al Currículum 

Descripció de l’acció: 

Servei de suport a la realització i millora del currículum vitae. 

Objectius: 

● Donar suport a les persones joves que cerquen feina en la confecció del seu currículum 

vitae, o en com millorar-lo per treure'n el màxim profit en la recerca de feina. 

● Donar recursos no només perquè puguin redactar el seu currículum al moment, sinó 

perquè sàpiguen com fer-ho en ocasions futures. 
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Execució: 

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

● Mantenir-nos en contacte constant amb el servei APC's, 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. 

● Creació d'un document guia / plantilla per adaptar les necessitats a cada persona.  

● Creació un mecanisme d'autodetecció de necessitats per ajudar a crear el CV.  

El suport al currículum ha estat sempre un 

servei que s'ha ofert des del PIJ per recolzar a 

les joves a l'hora d'iniciar els primers passos en 

el recorregut laboral, o bé per a persones que 

volen revisar-lo, canviar-lo o bé afegir-lo a 

alguna plataforma web de recerca de feina.  

Aquest servei sempre ha estat força demandat, 

i aquest any ha pujat la demanda si comparem 

amb l'any anterior. Hem fet molt suport a 

l'hora de fer el currículum des de zero, però hem tingut diverses demandes de revisió i millora 

del currículum. La qual cosa ens ha fet tenir dues línies d'atenció, un més centrat a entendre què 

és el currículum i de quines parts consta i, per altra banda, traspassar el currículum a plataformes 

digitals de recerca de feina i revisió de currículum per millorar-lo. 

2.5. Visites 

Descripció de l’acció: 

Acció de treball destinada a donar a conèixer el funcionament del servei 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. 
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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 del servei.  

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

● Creació d'un recurs per conèixer l'espai i adaptar les visites al context COVID-19.  

Les visites a l'equipament són accions claus per conèixer l'espai on s'ubica el servei del PIJ, quina 

atenció oferim de manera presencial, de quins recursos disposa i l'oferta informativa de material 

que s'ofereix.  

Enguany hem recuperat les visites aprofitant que hem fet diverses activitats presencials a 

l'equipament. Hem fet un total de 4 visites, de les quals dues han estat aprofitant que un grup-

classe d'un institut del districte venir a fer una activitat presencial, de tal manera que vàrem 

aprofitar per fer mostra de l'espai del PIJ.  

Les altres dues visites que es van fer eren part d'una activitat específica per conèixer els serveis 

de joventut del districte de Gràcia, amb la qual cosa vam rebre grups de representants de tots els 

cursos d'un institut. Aquesta visita va ser profitosa, ja que les activitats eren pròpiament per a 

conèixer el servei i totes les gestions, consultes i tràmits en els quals podem donar-los suport. 
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3. TREBALL EN 
XARXA I 
TERRITORI 

3.1. 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 persones joves del Districte de 

Gràcia. 

Objectius: 

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

● Generar sinergies 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 amb un total de 15 trobades. 

● Programació de possibles accions conjuntes amb les entitats i col· lectius de Gràcia 

d'interès pel servei. 

● Fidelitzar entitats amb les que ja hi tenim vincle.  

● Realitzar un parell d'activitats conjuntes amb una entitat juvenil de Gràcia. 

El districte de Gràcia té un teixit associatiu molt ampli i divers. Per això hem volgut donar-li una 

importància en el dia a dia del nostre servei. Aquest any hem fet partícips a cinc entitats del 

quotidià del nostre servei de maneres diferents. 
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En primer lloc, vam dur a terme unes reunions d'acompanyament amb el col· lectiu de Joves 

Gitanos de Gràcia, conjuntament amb el CRAJ. També vam organitzar unes jornades de voluntariat 

local conjuntament amb el PIJ Sarrià - Sant Gervasi i vam treballar amb Rebost Solidari de Gràcia 

i Reperkutim, vam fer una jornada en línia per explicar què és el voluntariat local i com podien 

les joves del districte formar part d'aquests col· lectius del districte. A més, amb el Rebost Solidari 

de Gràcia vam fer una campanya de recollida d'aliments i productes de neteja al PIJ Gràcia.  

Per últim, ITA (Institut de Trastorns Alimentaris) amb qui vam fer una intervenció a un dels seus 

centres per fer un taller informatiu sobre serveis de joventut del districte i més profundament 

sobre el servei del PIJ. 

3.2. 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 de 26 accions informatives als centres educatius de secundària de Gràcia. 

● Realització de passa classes a l'inici de curs. 

Aquest curs, de la mateixa manera que l'anterior, la figura de JIP és referent per als instituts 

públics del districte. És per això que les demandes que rebem al PIJ s'han vist reduïdes en 

comparació amb cursos anteriors. Tot i això, com a PIJ seguim sent referents per a instituts sense 

JIP, i centres concertats i privats del districte.  
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Aquest any hem donat valor a les reunions de coordinació entre JIP i PIJ per tal de poder fer 

traspàs de les demandes que ens arriben i d'aquesta manera poder donar resposta, entre els dos 

serveis, a totes les inquietuds que puguin sorgir sigui per part de l'alumnat o del professorat. 

La majoria de demandes per part dels centres educatius són amb relació a temes acadèmics, moltes 

d'aquestes accions informatives estan dins de la campanya IN-FORMA'T durant els mesos de gener 

a març. 

Pel que fa als passa classes, que consisteix en anar als instituts i entrar a les aules dels cursos 

d'ESO i batxillerat per explicar els serveis de joventut del districte de Gràcia, no n'hem fet a causa 

de les mesures de contenció per a la COVID-19. Tanmateix, hem optat per un altre mètode per a 

poder fer les sessions informatives tenint en compte la nova situació en la qual ens trobem, el 

qual ha consistit a reunir representants de cada curs de l'institut i fer un mostra dels serveis de 

joventut. 

3.3. Coordinació amb l’Espai Jove 
La Fontana 

Descripció de l’acció: 

Coordinació amb l'equip de dinamització de l'Espai Jove La Fontana, per tractar temàtiques que 

afecten ambdós serveis i impulsar accions conjuntes. 

Objectius: 

● Mantenir una comunicació fluida i constant amb l'equip de dinamització de l'Espai Jove, 

així com amb la direcció d'aquest. 

● Emprendre projectes i accions conjuntes. 

● Coordinar, fer seguiment i derivar de joves entre els serveis.– 

Execució: 

● Realització de17 trobades mensuals de seguiment amb la direcció de l'Espai Jove per 

facilitar el funcionament del servei. 

● Participació en les reunions mensuals de coordinació de serveis, juntament amb ATE i JIP. 

● Comunicació i coordinació en el seguiment de joves assidus de l'equipament, per tal de 

vincular-los al servei i que puguin treure'n profit. 
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● Organització d'un calendari de dates singulars que es volen treballar conjuntament durant 

l'any, i fer reunions de coordinació (5 trobades) quan s'apropin aquestes efemèrides. 

L'Espai Jove La Fontana és l'equipament on estem  ubicades físicament, raó per la qual hi tenim 

una relació estreta, ja que requerim una coordinació i treball conjunt constant. 

Enguany hem participat de les reunions de coordinació de serveis, que es fan una vegada al mes, 

en les que podem saber com estan la resta de treballadores, quina feina estan fent, tracem línies 

de treball conjunt i ens posem al dia de noves directrius per part de districte o pròpiament de 

l'EJLF. 

A més a més, amb la figura de direcció, hem estat fent coordinacions quinzenalment de manera 

regular, tret de setmanes puntuals que no ha estat possible. Tot i això, en coincidir presencialment 

en horari de feina, sempre que hem hagut de resoldre un dubte hem pogut fer-ho i ens hem sentit 

molt recolzades, tant per part de la direcció com de la resta de treballadores de l'EJLF. 

Durant l'any hem fet vàries activitats conjuntes amb algunes de les treballadores de l'equip de 

Fontana. Destaquem les següents: 

- PartiPijes a Gràcia: aquest projecte que consta de gravar entrevistes a joves i programar una 

activitat en relació a una temàtica 

concreta, l'hem dut a terme amb la 

col· laboració de les dinamitzadores 

de Fontana i la figura de 

comunicació. Tant amb el 

dinamitzador musical com amb la 

dinamitzadora d'arts plàstiques hem 

creat dues de les entrevistes i estem 

molt satisfetes amb el resultat. 

- El cicle de TCA i grassofòbia ha estat una iniciativa del PIJ Gracia i el PIJ Sarrià, però un número 

importnt de sessions del cicle es realitzàven a Fontana, hem comptat amb el suport a l'hora de 

realitzaraquest cicle. En tot moment ens hem sentit recolzades en l'organització d'aquest, ja que 

tota la infraestructura necessària, tant d'espais com de material, ens ho han cedit des de l'EJLF. La 

coordinació ha estat molt bona i el resultat molt positiu. 

- Des del setembre fins a final d'any hem creat el Ensextimem, un projecte bimensual que consta 

de sessions encarades a tractar diversos aspectes sobre sexuaitat amb les joves. Aquest projecte 

l'han liderat la dinamitzadora juvenil de l'EJLF, ATE i nosaltres hem aportat material i informació 
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sobre cada temàtica tractada. Hem tingut unpaper més de suport en a preparació de les sessions. 

Estem molt contentes amb el resultat, tant de l'equip de treball com de les activitats realitzades 

conjuntament. 

3.4. Coordinació amb el Punt Jove 

Informa’t i Participa 
Descripció de l’acció: 

Coordinació entre els dos serveis d'informació juvenil del Districte. 

Objectius: 

● Coordinar les accions i intervencions als centres educatius. 

● Facilitar la comunicació i contacte amb aquells centres educatius que tenen la figura del 

JIP. 

● Aconseguir que les joves dels instituts amb JIP coneguin el PIJ i els serveis que ofereix, 

sent una porta d'entrada al Punt infoJOVE i augmentant la possibilitat que en siguin 

usuàries. 

● Programar accions conjuntes als centres educatius. 

Execució: 

● Realització de reunions mensuals de coordinació entre ambdós serveis. 

● Planificació d'accions conjuntes i coordinades als centres educatius. 

● Realització d'una fitxa de seguiment dels centres educatius on constin els contactes i les 

intervencions que s'hi han dut a terme. 

A principis d'any va marxar la persona que portava el JIP Gràcia i a principis del mes de febrer 

van tenir la incorporació del nou JIP. 

Els primers mesos han estat un període d'adaptació, ja que ha hagut de conèixer com és la seva 

feina i de quina manera es coordina amb la resta de serveis. 

Hem mantingut les reunions de coordinació entre PIJ i JIP de manera bimensual, tot i que no hem 

fet totes les que tocava per incompatibilitat d'horaris. A més, una vegada al mes des del setembre 

hem convidat a la reunió de coordinació a, l'educadora del servei ATE i la JIP d'Horta - Guinardó. 
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A causa de les mesures per a la contenció de la COVID-19, hem treballat en línia per temporades 

i hem seguit amb el procés de la gravació del vídeo dels Serveis de Joventut del Districte. Aquests 

vídeos ja els tenim acabats tret el del PIJ que s'ha d'acabar encara. 

3.5. Coordinació amb l’Aquí 
t’escoltem 

Descripció de l’acció: 

Coordinació amb el servei Aquí t'escoltem del Districte de Gràcia. 

Objectius: 

● Realitzar tallers conjunts per a centres educatius en el cas de demandes de temàtiques de 

l'àmbit d'actuació de l'ATE (salut emocional, autoestima, relacions sexo-afectives, 

pors/inquietuds, etc). 

● Derivar joves al servei d'atenció individualitzada de l'ATE, en aquells casos que detectem 

que pot ser profitós per a la persona jove. 

Execució: 

● Realització de tallers i /o activitats conjuntes entre ATE i PIJ. 

● Realització de reunions de coordinació trimestrals entre ambdós serveis. 

Enguany la relació amb ATE ha sigut molt més freqüent i ha anat en augment a mesura que 

avançava l'any. Hem establert una relació molt propera entre serveis, la qual cosa ens ha facilitat 

unir els serveis per proposar activitats i tallers conjuntament. 

Com a servei PIJ vam voler donar un enfocament nou a uns quants dels tallers que oferim dins 

del nostre catàleg, una perspectiva emocional i de salut mental, sobretot pel que fa als tallers 

d'àmbit acadèmic i de salut. És per això que hem rebut consultes que hem compartit amb l'ATE 

per a preparar els tallers i activitats de manera conjunta i abordar les demandes dels centres 

educatius amb una perspectiva de cures, coneixement de les emocions i per donar valor la salut 

mental de les joves. 
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Concretament amb ATE hem dut a terme tallers sobre gestió emocional durant els processos 

acadèmics, com el batxillerat i les PAU. Aquest taller l'hem fet presencialment a instituts i a més, 

també vam fer una sessió en línia encarat a les 

joves, professorat i famílies. D'altra banda 

també ens ha acompanyat a fer els tallers sobre 

tècniques d'estudi, incorporant una perspectiva 

d'autocures durant l'etapa estudiantil per a les 

joves. 

D'altra banda, l'ATE ha estat partícip de les 

reunions de coordinació conjuntament amb el 

JIP per tal de poder ser coneixedores de les 

demandes totals que rebem com a serveis i 

veure com ens podem fer suport entre els 

serveis que ens coordinem. 

3.6. Coordinació amb els 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. 

● Coordinar, fer seguiment i derivar de joves entre els serveis. 
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Execució: 

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

● Realitzar unes Jornades amb centres educatius de secundària del Districte 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des de finals de l'any 2020 la nostra participació en 

la Taula de Serveis de Joventut ha anat creixent, ja 

que hem agafat confiança i molt interès en aquest 

espai. A la taula hem trobat el suport de moltes 

companyes, hem aprofitat les relacions establertes 

per informadores del PIJ anteriorment i això ens ha 

ajudat molt a dur a terme activitats durant l'any. 

La relació que tenim amb la resta de serveis i amb la 

tècnica de joventut del districte són molt bones, ens 

sentim sostingudes i escoltades sempre que ho 

necessitem. Especialment amb direcció de l'EJLF, 

educadores de carrer i ATE hem creat molt bon 

equip i tenim un contacte fluid i constant. 

Participació en 5 taules 

de Serveis de Joventut 

del Districte de Gràcia 

1 activitat organitzada 

conjuntament amb 

serveis del Districte de 

Gràcia 
8 reunions de 

coordinació amb serveis 

de joventut del Districte 

26 enviaments de correu 

electrònic de la información i 

tallers organitzats pel PIJ 
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Aquest any hem participat més d'una iniciativa de districte, gràcies al fet que la tècnica de joventut 

ens hi convida i ens fa partícips en tot moment. A més amb la resta de serveis hem pogut dur a 

terme la trobada d'instituts tot i que amb un format diferent de l'inicial a causa de les mesures de 

contenció de la COVID-19. 

3.7. 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 les 

persones joves del districte de Gràcia. 

● Potenciar el treball en xarxa entre els diferents 

agents del territori dedicats a la joventut. 

● Potenciar el treball en xarxa entre entitats juvenils 

del Districte. 

Execució: 

● Participació en l'organització i realització de 

l'activitat. 

● Creació de comissions de treball obertes a la 

participació d'entitats i col· lectius juvenils. 

● Foment del treball en xarxa entre diferents agents del territori. 

A causa de les mesures per a la contenció de la COVID-19, la taula de serveis de joventut del 

districte de Gràcia ha valorat cancel· lar aquest projecte. Tot i que hem acordat que de cara a l'any 

vinent intentarem reactivar aquesta iniciativa, Gràcia Zona 0 no ha pogut tenir cabuda en aquest 

2021. 
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3.8. Jornades amb centres educatius 

de secundària del Districte 

Descripció de l’acció: 

Jornades dels serveis de joventut del Districte de Gràcia per a donar a conèixer a l'alumnat i 

professorat dels centres educatius de secundària del Districte els diferents serveis de joventut del 

territori. 

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 serveis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reunions realitzades per a 

l'organització de les jornades: 5  

Professorat assistent a les jornades: 7 

Alumnat assistent a les jornades: 73 

Agents participants en les jornades: 7 

Activitats organitzades dins les 

jornades: 3 
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Des de la Taula de serveis de joventut del districte de Gràcia es va apostar per un model diferent 

de l'hora de mostrar ales joves l'oferta ser serveis que hi ha a prop seu. Aquest model per apropar 

els serveis de joventut a les adolescents i joves consisteix a agrupar joves en un mateix espai i fer 

un mostra dels serveis existents a través de tallers, dinàmiques i divulgació d'informació. 

Aquest any ha estat el primer que hem pogut realitzar les jornades, tot i que no amb el model 

pensat inicialment a causa de les mesures per a la contenció de la COVID-19. Tot i això, hem buscat 

la manera de poder implementar una idea que tenia un format molt més gran per adequar-ho a 

les mesures i restriccions pertinents. 

Hem realitzat sessions informatives tenint en compte la nova situació en la qual ens trobem, el 

qual ha consistit a reunir representants de cada curs de l'institut i fer un mostra dels serveis de 

joventut. Tot i que hem valorat positivament l'alternativa i el nou format, les implementacions 

d'aquestes jornades d'instituts, han estat més tard de l'adequat. És per això que amb la resta de la 

Taula de serveis de Joventut del districte de Gràcia ens posarem a treballar abans de l'estiu per 

poder fer les jornades a principis de setembre, fent-ho coincidir amb l'inici de curs als centres 

educatius. 
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3.9. Jornades de sostenibilitat 

Descripció de l’acció: 

Jornades impulsades pels diferents projectes i serveis gestionats pel Consell de la Joventut de 

Barcelona amb tallers, xerrades i altres activitats variades al voltant de la sostenibilitat i 

l'emergència climàtica per oferir recursos i propostes a les entitats i joves del Districte i Barcelona. 

Objectius: 

● Dotar de recursos a les entitats per fer les seves pràctiques quotidianes sostenibles. 

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

● Potenciar pràctiques sostenibles entre el jovent de la ciutat. 

● Acollir propostes i recursos per millorar l'equipament en matèria de sostenibilitat. 

Execució: 

● Realització de dos tallers per a entitats i persones al voltant del triangle de la sostenibilitat 

(persones, economia i ecologia). 

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

● Replantejament de les jornades amb la comissió sostenible. 

 

Enguany al PIJ hem executat dues activitats envers la 

línia de treball de sostenibilitat. Vam voler donar espai 

a parlar de la importància de la sostenibilitat en 

qüestions d'alimentació, per això vam programar una 

activitat sobre horts urbans i una altra de porta-

entrepans.  

Tot i que estàvem molt satisfetes amb la proposta, 

ambdues activitats no van tenir gaire èxit. Hem valorat 

que seria millor fer un cicle d'activitats entorn la 

sostenibilitat per poder fer una difusió més amplia i 

contundents, i d'aquesta manera arribar a més gent que 

pugui estar interessada en aquesta temàtica. 
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3.10. 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 de Barcelona. 

Execució: 

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

● Participació en comissions de treball de la Xarxa de Punts infoJOVE de Barcelona. S’ha 

participat en 73 reunions de treball de la Xarxa de Punts InfoJOVE. 

● Programació de dos projectes i activitats conjuntes amb la Xarxa de Punts infoJOVE de 

Barcelona. 

Les informadores del PIJ assistim a les reunions de coordinació amb la Xarxa de Punts InfoJOVE 

una vegada al mes. Aquestes reunions serveixen per posar en comú la feina que estem fent tant 

des de l'estructura tècnica de la xarxa, com de cada PIJ de manera individual. 

En aquestes reunions fem seguiments de les tasques que hem d'assolir com a PIJ, les campanyes i 

dispositius que hem d'implementar i són l'espai des d'on rebem les directrius. A més, són un espai 

on compartir inquietuds i bones pràctiques amb les companyes. 

Enguany hem participat de les comissions que tenim com a XPIJ, concretament de la del dia 

mundial de la informació juvenil, el 17 d'abril. Alhora hem format part de comissions de treball 

que estan dins de les campanyes que realitzem a nivell ciutat, com per exemple l'IN-FORMA'T. 

En total hem assistit a 11 reunions de la XPIJ i 73 reunions entre totes les participacions que hem 

tingut dins les comissions de xarxa. 
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4. ACTIVITATS DE 
DINAMITZACIÓ 
INFORMATIVA 

4.1. 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. 

● Acostar a les persones joves accions informatives i activitats en profunditat relacionades 

amb temàtiques del seu interès. 

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 centres 

educatius amb relació a la campanya In-forma't. 

Enguany des del PIJ Gràcia hem participat en dues grans campanyes que formen part de la XPIJ. 

Aquestes han estat de temàtica acadèmica, per una banda, la campanya IN-FORMA'T, de gener a 

març, i més tard el Pla B, a partir de setembre. 

La campanya INFORMA'T té l'objectiu d'oferir a les joves la informació sobre els possibles itineraris 

acadèmics que poden prendre per tal de facilitar que puguin prendre decisions informades forma 

autònoma. Dins d'aquesta campanya, hem dut a terme les següents activitats obertes: 
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- «Fill/a acabes l'ESO, i ara què?», realitzada en col· laboració amb el CAAJ i el SAIF. Es tracta d'una 

xerrada per a famílies de persones que estan a punt de finalitzar els seus estudis de secundària, 

serveix per informar de quines oportunitats tenen a escala acadèmica i com les podem acompanyar 

en aquest procés. Aquesta xerrada normalment es feia presencialment, però aquest any s'ha 

adaptat a mode en línia a causa de les mesures per la contenció de la COVID-19. 

- «De tu a tu»: Una activitat que consisteix a posar en contacte a l'alumnat o exalumnes d'estudis 

universitaris, de CFGM i de CFGS amb persones interessades a cursar els mateixos estudis que 

elles. Vam triar diferents famílies professionals i estudis que estiguessin dins d'aquestes, i cada dia 

fèiem trobades sobre dues famílies amb ponents de diferents estudis. Valorem positivament la 

feina d'adaptació que vam fer d'aquestes jornades, ja que anys anteriors havien estat en mode 

presencial, però enguany el format d'aquesta activitat ha estat diferent a causa de les mesures per 

la contenció de la COVID-19.  

Amb l'assessoria laboral-acadèmica hem realitzat la Campanya del Pla B, una campanya que 

consisteix a oferir alternatives a aquelles joves que a causa de la crisi social no han pogut realitzar 

el "Pla A". L'objectiu ha estat convertir els imprevistos en oportunitats d'estudis, laborals, estades 

a l'estranger o cursos d'idiomes. 

Pel que fa als cicles, n'hem organitzat tres. El primer ha estat sobre voluntariat local, conjuntament 

amb PIJ Sarrià, on vam fer un directe de Streamyard amb quatre entitats locals que ofereixen 

voluntariat per a joves als districtes de Gràcia i Sarrià-Sant Gervasi.  

En segon lloc, també amb el PIJ Sarrià, hem creat un cicle de dues setmanes sobre TCA i 

grassofòbia. La temàtica d'aquest cicle respon a la necessitat de tractar aquest tema amb joves a 

causa de l'increment de trastorns alimentaris entre les joves i a les apostes polítiques que va 

exposar el districte de Gràcia. Per últim hem participat del cicle sobre estudis a l'estranger, 

conjuntament amb altres PIJ i l'assessoria de mobilitat internacional, s'han fet xerrades virtuals 

sobre anar a cursar estudis a altres països i nosaltres vam fer la que parlava sobre anar a estudiar 

al Canadà. 
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4.2. 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. 

● Posar especial èmfasi en el treball de projectes que tinguin relació amb els eixos de treball 

del CJB. 

Aquest any no hem pogut traçar conjuntament gaires accions i sumar propostes al calendari 

singular, però vam organitzar conjuntament el 8 de març.  

L'activitat que hem programat de manera conjunta ha estat una xerrada sobre violències sexuals: 

què són les violències sexuals i els abusos sexuals; quins procediments existeixen; quins serveis 

(sobretot juvenils) existents que les joves es poden adreçar en situacions de violència sexual; quins 

mecanismes de denúncia existeixen (tant per les persones agredides com per el cercle proper 

d'aquestes); de quina manera t'empara la llei en aquestes situacions. 

El calendari singular és un projecte que hi té cabuda quan les diferents persones treballadores 

del CJB poden interaccionar i crear projectes conjunts. Com que durant el 2021 encara hem 

arrossegat restriccions d'aforaments i moltes treballadores fent teletreball, ha estat un projecte 

que no s'ha desenvolupat amb la normalitat que el caracteritza. 
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4.3. 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 53 activitats del PIJ Mòbil sota demanda amb una participació de 588 joves. 

● 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. 

● Revisió i actualització del catàleg. 

El Punt infoJOVE Gràcia és un servei d'informació, orientació i assessorament per a persones de 

12 a 35 anys, normalment de manera individual. Tot i això, no és l'única forma que tenim d'oferir 

informació a les joves, de fet, un dels mètodes més efectius és fer dinamitzacions informatives 

per a grups en format de taller, xerrada o activitat. D'aquesta manera podem donar resposta a 

demandes col· lectives si oferir un espai de debat per a les joves, sobretot quan es tracta de grups 

classe preestablerts. 

Per a fer aquestes dinamitzacions informatives tenim un catàleg propi del PIJ Gràcia, el qual està 

dividit per temàtiques i consta de 44 tallers. L'any passat vam començar a descartar alguns tallers, 

ja que per temàtica o bé no era de la nostra competència o bé ja hi ha altres serveis que podien 

assumir-los. A més ens venia de gust renovar els tallers per tenir una oferta més acurada i que 

respongués millor a les inquietuds de les joves i les professionals de joventut a qui impartim 

tallers. Tot i que hem planificat la remodelació, encara no l'hem fet a terme, per tant, queda 

pendent per fer aquest any 2022. 
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4.4. BTJ – Barcelona Treball Joves 
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 tres xerrades BTJ en lògica de cicle i de forma descentralitzada pel 

territori. 

Els BTJ, Barcelona Treball Joves, són càpsules formatives per a joves d'entre 16 i 29 anys. Aquestes 

formacions ofereixen coneixements sobre l'àmbit laboral, des de fer el currículum i la carta de 

presentació a presentar-se a ofertes de feina. Els BTJ són formacions de dues hores de durada que 

imparteix Barcelona Activa i realitzades amb la col· laboració dels Punts InfoJOVE de Barcelona, 

que ens encarreguem de programar cada sessió i fer difusió perquè les joves coneguin l'oferta que 

existeix i s'hi apuntin. 

Tal i com vam dir a la memòria de l'any anterior, seguim pensant que és un projecte ambiciós 

però que el resultat segueix sense ser el desitjat. L'asistència és molt baixa i la majoria de vegades 

acaben anul· lant-se per falta de participants.  

- Primer trimestre: no s'ha programat cap BTJ a causa de les mesures per a la prevenció de la 

COVID-19. 

- Segon trimestre: no s'ha programat cap BTJ a causa de les mesures per a la prevenció de la 

COVID-19. 

- Tercer trimestre: Aquest darrer trimestre hem programat tres BTJ, però només se n'ha acabat 

fent un. En total va haver-hi tres participants. Els altres dos es van anul· lar per falta de persones 

inscrites. 
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4.5. 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. 

Enguany no hem realitzat cap coaching laboral a causa de les mesures per a la contenció de la 

COVID-19. 

4.6. 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 dels 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 

Salut. S’han generat 9 espais, amb la col· laboració de 4 entitats i amb un total de 167 

participants. 

● Coordinació amb els grups de treball del CJB, sempre que sigui possible.  

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

creant sinergies. 
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Una part de la programació del PIJ consisteix a dur a terme activitats d'interès per les joves en 

consonància amb els valors de fontana i CJB. Aquest tipus de programació són els PIJ Propis i tant 

la temàtica com el format és divers, això és degut al fet que busquem adaptar-nos a les inquietuds 

i necessitats que detectem de les joves del districte de Gràcia. 

Enguany hem programat més PIJ propis que l'any anterior, tot i que volem destacar-ne tres: 

- Sessió informativa sobre menstruació i sostenibilitat: vam programar una sessió informativa amb 

una jove que es dedica a la divulgació científica, per la qual cosa vam voler fer valdre les dones 

dins de l'àmbit científic i el tabú que és encara avui en dia la menstruació.  

- Cicle TCA i grassofòbia: Com hem esmentat en punts anteriors de la memòria, el cicle de TCA i 

grassofòbia ha estat un èxit. Posar sobre la taula una problemàtica en creixement entre les joves, 

no només del nostre districte, sinó de tot el món. Estem molt satisfetes, hem vist com aquest tema 

és necessari donar-li espais on tractar-lo i és d'interès tant per les joves, les seves famílies i les 

professionals de joventut. 

- Aprèn a aprendre: Conjuntament amb ATE hem programat una sessió en línia per parlar de com 

afrontar els processos acadèmics en clau de salut mental i emocional. Va tenir molt bona rebuda 

i hem apostat per afegir aquesta activitat al nostre catàleg del PIJ per poder oferir-la als centres 

educatius en el que incidim habitualment. 
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5. ASSESSORIES 
5.1. Assessoria d’Orientació 

Laboral 

Descripció de l’acció: 

Assessoria enfocada en resoldre dubtes de caràcter legal sobre contractes i convenis. També fa 

revisió de currículums vitae i ajuda i orientació en la recerca de feina. Aquesta també ofereix un 

servei d'orientació a les persones joves al voltant de l'autoocupació juvenil (resoldre dubtes sobre 

com funciona l'autònom, com portar a terme una idea de negoci, etc.). 

Objectius: 

● Donar suport la persona jove per tal de resoldre tots aquells dubtes i problemàtiques en 

l'àmbit de l'orientació laboral. 

Execució: 

● Acollida de l'Assessoria d'Orientació Laboral. 

● Realització d'una activitat temàtica conjunta 

amb l'Assessoria. 

● Fer difusió de l'Assessoria als diferents 

equipaments del Districte, perquè tot el 

territori en pugui tenir constància. 

● Coordinació, seguiment i derivació de joves. 

● Atenció primària més extensa i seguiment de 

casos. 

L'assessoria laboral té per objectiu resoldre dubtes de caràcter legal sobre contractes i convenis, 

per tant, és una assessoria enfocada a drets i deures laborals. Tot i que aquest és el punt des d'on 

es va idear aquesta assessoria, el dia a dia ens fa veure que la realitat és una altra. Les joves 

recorren a aquesta assessoria per orientar-se laboralment, revisar el currículum o conèixer les 

diverses borses de feina.  
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Al PIJ Gràcia aquesta assessoria es realitza els dimecres de 17:00-20:00 h. Al llarg del 2021 s'han 

realitzat 59 assessories laborals, donant atenció a un total de 63 persones.  

Enguany, hem pogut comprovar que les necessitats de les joves han anat molt més encarades a la 

recerca de feina a causa de la situació de la COVID-19. Per tant, la part d'assessorament pel que fa 

a drets i deures laborals s'ha vist menys demandada. 

5.2. Assessoria de Mobilitat 

Internacional 

Descripció de l’acció: 

Aquesta assessoria ofereix orientació sobre tota mena de voluntariats, camps de treball i sobretot, 

informació sobre entitats que ofereixen programes d’estades a l’estranger, sigui per a la formació 

acadèmica o en l’àmbit laboral. 

Objectius: 

● Donar suport la persona jove per tal de resoldre tots aquells dubtes i problemàtiques en 

l'àmbit de la mobilitat internacional 

Execució: 

● Acollida de l'Assessoria de Mobilitat 

Internacional. 

● Realització d'una activitat temàtica conjunta 

amb l'Assessoria. 

● Fer difusió de l'Assessoria als diferents 

equipaments del Districte, perquè tot el 

territori en pugui tenir constància. 

● Coordinació, seguiment i derivació de joves. 

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 10:00 a 13:00 h. El nombre total d'assessories de 

mobilitat internacional realitzades enguany és de 54, atenent un total de 67 persones. 
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5.3. Assessoria d’Orientació 
Acadèmica 

Descripció de l’acció: 

Assessoria que dóna resposta a qualsevol dubte en l'àmbit acadèmic i ajuda i acompanya a la 

persona jove a crear un pla o itinerari acadèmic. 

Objectius: 

● Donar suport la persona jove per tal de resoldre tots aquells dubtes i problemàtiques en 

l'àmbit de l'orientació acadèmica 

Execució: 

● Acollida de l'Assessoria d'Orientació Acadèmica. 

● Realització d'una activitat temàtica conjunta amb l'Assessoria. 

● Fer difusió de l'Assessoria als diferents equipaments del Districte, perquè tot el territori 

en pugui tenir constància. 

● Coordinació, seguiment i derivació de joves. 

L'assessoria acadèmica acompanya a les joves per trobar resposta a qualsevol dubte en l'àmbit 

acadèmic, el mètode habitual és crear un pla conjuntament amb la jove o itinerari per seguir o 

reprendre els seus estudis.  

A Gràcia oferim aquesta assessoria els dilluns de 10 a 13 h. Les assessores formen part de l'equip 

del CAAJ (Centre d'Assessorament Acadèmic per a Joves). El nombre d'assessories acadèmiques 

realitzades ha estat de 50 i s'hi ha atès a 73 persones.  

El gruix de persones ateses és major que el d'assessories realitzades, ja que sovint les usuàries que 

demanen aquesta assessoria venen acompanyades d'algun familiar, o bé es fan assessories grupals 

per persones que tenen un mateix dubte. 
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5.4. Referent d’Ocupació Juvenil 
Descripció de l’acció: 

Figura de Barcelona Activa  que ofereix atenció preferencial a persones joves de 16 a 29 anys sense 

formació reglada o amb baix nivell formatiu. 

Objectius: 

● Reinserir la persona en el sistema educatiu i/o ocupacional mitjançant un acompanyament 

personalitzat. 

● Donar resposta a la persona jove amb un perfil formatiu baix que necessita 

acompanyament i seguiment integral durant tot el procés. 

● Donar resposta a les persones amb una situació administrativa irregular. 

Execució: 

● Acollida del servei de Referent d'Ocupació Juvenil. 

● Coordinació, seguiment i derivació de joves. 

La Referent d'Ocupació Juvenil (d'ara endavant ROJ), és una figura amb l'objectiu d'atendre a dos 

perfils de persones diferents: Joves de 18-29 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 estudiant de 16-20 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.  

Enguany hem tingut frça contacte amb l'assessora ROJ, però hem fe poques derivacions. Les 

usuàies que venien a sol· licitar l'assessoria laboral creiem que tenien un perfil adaptat a 

l'assessoria laboral que tenim com a XPIJ. 
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6. ACOMPANYAMENTS 
Descripció de l’acció: 

Acompanyaments en les gestions en aquells casos en el que la persona jove necessiti una atenció 
especial. 

Objectius: 

● Guiar a les joves en l'entramat administratiu que suposen els tràmits acadèmics i/o altres. 

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. 

A partir de detectar la necessitat d'acompanyar a les joves en els diversos processos burocràtics 

en què es poden trobar, com a PIJ oferim el suport per venir presencialment a fer-los amb el 

suport de les informadores. Els tràmits que s'han de fer en molts casos són feixucs i a vegades fan 

que les joves deixin els tràmits a mitges, ja que sovint són complicats d'entendre i fer. 

Realitzem dos tipus d'acompanyaments: 

- Acompanyaments a tràmits comuns. Aquells tràmits que es poden realitzar a qualsevol moment 

de l'any, com donar-se d'alta a Garantia Juvenil, demanar cita per a demanar-se l'atur, aconseguir 

l'informe de vida laboral, etc. 

- Acompanyaments a tràmits puntuals. Aquells tràmits que només es poden realitzar durant un 

període determinat de temps, com serien les preinscripcions, les beques, certs ajuts, etc. Durant 

aquests períodes, la XPIJ realitza un dispositiu específic que es duu a terme de forma coordinada 

per part de tots els Punts infoJOVE de la ciutat.  
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Aquest 2021 s'han realitzat els dispositius següents: 

- Dispositiu de preinscripció les proves d'accés a cicles formatius: enguany ho hem pogut fer de 

manera presencial i hem tingut un total de 4 atencions, tot i que hem rebut consultes per correu 

electrònic que hem atès per aquest canal mateix. 

- Dispositiu de preinscripció a estudis postobligatoris: enguany ho hem pogut fer de manera 

presencial i hem tingut un total de 7 consultes, que han derivat en acompanyaments per a fer el 

tràmit de sol· licitud. 

- Dispositiu de beques d'estudis postobligatoris. Aquest s'ha realitzat de forma presencial, aquest 

dispositiu s'inicia a principis de setembre fins a mitjans d'octubre. Hem fet un total de 9 atencions 

i acompanyaments.  
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7. TRAMITACIONS 
7.1. Carnets Internacionals 

Descripció de l’acció: 

Servei de tramitació dels carnets internacionals ISIC, IYTIC, ITIC i 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 PIJ Gràcia oferim la possibilitat d'expedir els carnets ISIC, ITIC, YTIC i d'Alberguista (Juvenil, 

Adult, Familiar i Grup).  

Aquest és l'únic servei que té un cost, tot i que les usuàries d'aquest servei només paguen la taxa 

pel carnet. A més d'expedir els carnets, informem dels beneficis que poden obtenir fent ús 

d'aquests, informem de la normativa i el temps de validesa que tenen. 

Aquest any el nombre de carnets tramitats ha augmentat molt poc en comparació a 'any passat, 

amb un total de 39 carnets. Tot i això, veiem que és un servei que se segueix demandant i, per 

tant, el mantindrem el curs vinent. 
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7.2. Tramitació Certificat de 

Delictes de Naturalesa Sexual 

Descripció de l’acció: 

Servei de tramitació del Certificat de Delictes de Naturalesa Sexual (CDNS). 

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. 

El tràmit del certificat CDNS és un dels serveis més demandats anualment i de forma molt regular, 

tot i que es veu accentuat en els mesos de gener, juny i setembre. Aquests són tres moments de 

l'any on coincideix amb inicis de temporada laboral o bé de campaments, casals d'estiu i altres 

activitats de lleure on cal disposar d'aquest document. 

Les joves poden venir a obtenir el certificat o actualitzar-lo de manera gratuïta. Aquest any hem 

vist un augment de demanda en comparació l'any anterior, ja que les mesures per la contenció de 

la COVID-19 s'han reduït i s'han pogut reprendre activitats de tota mena on és necessari disposar 

d'aquest certificat.  

Hem fet un total de 165 CDNS, sense comptar les moltes altres vegades que han vingut usuàries a 

fer-lo, però per problemes externs no hem pogut finalitzar el tràmit. 
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8. SERVEI REFERENT 
8.1. Gestió associativa del 

servei 

Descripció de l’acció: 

Línia de treball orientada fer un seguiment i implementar millores en la gestió que fa el Consell 

de la Joventut de Barcelona del Punt infoJOVE a l'hora que treballar per a la vertebració del model 

de gestió ciutadana a la ciutat de Barcelona. 

Objectius: 

● Fomentar la gestió associativa del CJB del servei. 

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

● Participar activament de la Plataforma de gestió ciutadana. 

● Fer acompanyament a nous i/o futurs serveis de gestió ciutadana. 

Execució: 

● Participació en les Trobades d'entitats del CJB. 

● Formar part del procés de revisió de la gestió gestió ciutadana del servei. 

● Suporta nous i/o futurs projectes de gestió ciutadana per tal d'acompanyar-los en aquest 

procés (reunions, acompanyaments, compartir documentació, etc.). 

Aquesta línia no s'ha desenvolupat enguany. Creiem que la reformulació i el plantejament 

d'aquesta revisió profunda de la gestió ha de liderar-se des del CJB i és una aposta de mig-llarg 

termini. Aquest any no hem participat de cap espai pel poc desplegament del projecte en l'àmbit 

d'entitat. Si el pròxim any es pretén abordar, veurem quin paper hi pot jugar el PIJ en aquest 

procés. 
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8.2. Protocol abordatge violències  

Descripció de l’acció: 

El Protocol d'abordagte per les violències, vol treballar perquè 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. 

El protocol d'abordatges ja va ser creat l'any 2019, però enguany no hem fet cap treball específic 

sobre aquest. 

Pel que fa a acompanyament a entitats no s'ha fet cap seguiment perquè no ha entrat cap demanda. 

Tot i que si hem rebut al llarg de l'any tres consultes, una amb relació a la violència de gènere, 

per la qual vam derivar a serveis referents. Una altra per qüestions de maltractament intrafamiliar 

a menors d'edat, que vam derivar a serveis socials i una última sobre violència a persones en 

situació de sensellarisme que va gestionar una entitat que treballa al barri amb persones menors 

d'edat en aquesta situació. 
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8.3. PIJ més sostenible 

Descripció de l’acció: 

Projectes i activitats del servei per esdevenir un espai conscient i promotor de bones pràctiques 

en matèria de sostenibilitat. 

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. 

● Projecte Consums més sostenibles. 

● Participació en la Marató d’Emergència Climàtica. 

● Participació en la Verdinada. 

● Participació en la Setmana del consum responsable. 

● Treball conjunt entre els diferents servis ubicats a l'equipament a través de la Comissió 

sostenible. 

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

Durant el 2021 el PIJ hem participat de la comissió per reprendre la tasca d'aquesta. Enguany s'ha 

apostat per fer cartelleria a les zones de descans i oci de les treballadores, així com enfortir el 

sistema de reciclatge de deixalles que generem. 
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Aquest any s'ha fomentat l'ús d'ampolles de vidre per beure aigua, els cendrers per recollir les 

burilles de cigarros i els tovallons de roba per no generar un despesa de paper tan gran. A més, 

s'ha continuat tenint cura de les plantes que tenim a l'edifici, vigilant el seu manteniment. Com a 

nova mesura, hem renovat el sistema de cafetera substituint la que teníem que funcionava amb 

càpsules d'un sol ús, per una cafetera de gra de cafè que de moment valorem positivament tant el 

canvi com el seu funcionament. 

A més de seguir amb mesures implementades anteriorment com fomentar l'ús de les escales 

sempre que sigui possible. 

8.3.1. Consums més sostenibles 

Descripció de l’acció: 

Implementació, revisió i seguiment dels consums del PIJ, tot afavorint i potenciant aquelles 

mesures enfocades a reduir la petjada ambiental. 

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. 

Elaboració de cartelleria informativa sobre consum responsable i sostenible 

Reduir el nombre d'enviaments d'informació en paper a altres serveix així com calcular la 

quantitat justa pel nostre. 

● Enviament d'un correu electrònic a tots aquells agents dels quals hem rebut tríptics de 

més o de no interès de l'equipament. 

Durant el 2021 hi ha moltes mesures per a la contenció de la COVID-19 que han continuat vigents 

o han acabat formant part del dia a dia. 
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Una d'aquestes va ser la de no donar material físic a les usuàries del servei en les activitats 

programades al PIJ o les que anàvem a fer a centres educatius. Tot i que a mesura que ha anat 

avançant l'any s'ha relaxat aquesta mesura, hem pogut veure que la despesa en paper que fèiem 

era exagerada, ja que podem tenir molt material informatiu en línia i oferir codis QR perquè 

puguin accedir-hi. 

És per això que hem deixat constància en reunions amb la XPIJ que volem reduir la demanda de 

fulletons informatius, sobretot de cara a les campanyes o dispositius de les quals participem. 

 

D'altra banda, al PIJ tenim expositors amb diverses infografies, cartells i fulletons distribuïts per 

temàtiques, i sovint quan fem activitats creem un expositor mòbil per tal que les assistents puguin 

agafar allò que els interessi més, en comptes de donar a tothom el mateix i arriscar-nos al fet que 

ho llencin i per tal malbaratar un recurs i paper. 

8.3.2. Marató Emergència 

Climàtica 

Descripció de l’acció: 

Campanya de sensibilització i de bones pràctiques en l’ús i el consum d’energia que té la voluntat 

afegida de destinar l’estalvi econòmic aconseguit a la lluita contra la pobresa energètica que es fa 

durant el mes de febrer. 

Objectius: 

● Planificar accions de reducció del consum energètic de l'equipament. 

● Conscienciació a les persones treballadores i usuàries de l'equipament per fomentar hàbits 

generin un consum sostenible de l'equipament. 

● Contribuir amb l'estalvi a projectes de pobresa energètica. 

Execució: 

● Participació activa en l'organització de la Marató a l'equipament conjuntament amb la 

Comissió sostenible. 

● Conscienciació a través d'adhesius, suro informatiu i altres campanyes repartides per tot 

l'equipament. 

● Difusió del projecte per les persones usuàries. 
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● Revisió dels comptadors setmanalment. 

● Implementació de millores en finalitzar la Marató. 

Enguany no s'ha realitzat la Marató Energètica a causa de les mesures per a la contenció de la 

COVID-19. S'ha decidit portar la proposta a la referent en aquests temes del secretariat del CJB per 

mirar si la fem de cara al 2022. 

8.3.3. Verdinada 

Descripció de l’acció: 

Programació d'activitats dedicades a la sostenibilitat i el medi ambient durant el mes de març per 

part d'entitats, col·lectius i equipaments del Districte de Gràcia i liderada pels Lluïsos de Gràcia. 

Objectius: 

● Promoure una consciència plena sobre la importància de preservar el medi ambient i 

fomentar la sostenibilitat 

Execució: 

● Programació d'activitats durant el mes de març entorn de la sostenibilitat i el medi 

ambient. 

Enguany no s'ha realitzat la Verdinada a causa de les mesures per a la contenció de la COVID-19. 

8.3.4. Setmana del consum 

responsable 

Descripció de l’acció: 

Programació d'activitats dedicades al consum responsable entre el 9 i 17 de març a la ciutat de 

Barcelona. 

Objectius: 

● Promoure una consciència plena sobre la importància de tenir un consum més responsable 

per a preservar el medi ambient i fomentar la sostenibilitat. 
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Execució: 

● Programació d'activitats durant la setmana del consum responsable per a fomentar un 

consum més sostenible. 

Al març es va dur a terme la setmana del consum responsable, tot i que no es va programar cap 

activitat presencial amb relació a la temàtica. Tot i això, vam generar unes infografies sobre 

consum de proximitat i transport sostenible que vam compartir a través de xarxes socials i també 

les vam penjar al PIJ, a l'espai on tenim totes les informacions sobre sostenibilitat. 

8.4. 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 amb 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. 

Durant el 2021 hem reforçat la relació amb entitats del districte que treballen amb persones amb 

diversitat funcional i salut mental. Hem fet diverses reunions amb els serveis i hem generat espais 

amb les usuàries per a donar a conèixer el servei del PIJ i quin acompanyament els podem fer. 
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A més, també han estat demandants d'alguns tallers del nostre catàleg, el que ha generat 

coneixença entre informadores i usuàries i han vingut de manera individual a fer consultes 

després d'assistir als tallers. 

D'altra banda, pel que fa al treball en clau de gènere, una de les apostes més grans que hem pres 

és reformular els tallers del catàleg en aquest sentit. Volem que el catàleg tingui una varietat de 

tallers en qüestió de gènere molt més adequada a les edats amb què fem feina normalment.  

D'altra banda, aquest any moltes de les activitats executades al PIJ han estat sobre temàtica de 

gènere o feminismes, més enllà de tenir-ho en compte en totes les activitats proposades. 
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9. COMUNICACIÓ 
9.1. Pàgina web 

Descripció de l’acció: 

Portal d'actualització constant amb la informació general de les diferents temàtiques d'informació, 

però també, tot de recursos i informacions pròpies del Districte; una agenda de les activitats que 

realitza el PIJ, agenda d'activitats d'oci i lleure, notícies, taulell d'anuncis, etc. 

Objectius: 

● Fer visible l'activitat del servei. 

● Establir la pàgina web com a plataforma de referència de contingut extens sobre la 

programació i serveis del PIJ. 

● Posar en funcionament el nou web del PIJ. 

● Mantenir el caràcter propi que defineix al PIJ Gràcia, tant en l'àmbit de la imatge com en 

l'àmbit del contingut. 

Execució: 

● Actualització dels continguts de la web del PIJ setmanalment. 

● Definició els continguts del nou web del PIJ. 

● Posada en funcionament del nou web del PIJ. 

● Difusió de la posada en marxa del nou web. 

Enguany hem reactivat el funcionament de la web del PIJ Gràcia. L'hem fet servir com a canal de 

comunicació de tallers, xerrades i altres activitats, així com de canal informatiu. Alhora ha 

començat el procés d'unificació de pàgines web de la XPIJ, però en ser un procés costós i lent hem 

optat per no perdre l'oportunitat de fer servir la web antiga. Hem realitzat un total de 21 

publicacions noves durant l'any. 
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9.2. Xarxes Socials 

Descripció de l’acció: 

El PIJ Gràcia compta actualment amb comptes de Facebook (www.fb.com/elpuntdegracia), Twitter 

(@PIJGracia) i Instagram (@pij_gracia) des dels quals es difonen tant activitats del mateix PIJ, com 

activitats d’altres serveis de joventut de Gràcia i de la resta de la ciutat. D'altra banda, s'utilitzen 

també per promocionar tota mena d'informació juvenil, especialment en l'àmbit de Districte, però 

també a escala de ciutat. 

Objectius: 

● Convertir les xarxes socials en un espai on s'expliqui el dia a dia del servei. 

● Deixar constància de les coses que passen al PIJ per tal de crear un bagatge accessible que 

defineixi el si del PIJ a la xarxa. 

Execució: 

● Realització mínim d'una publicació setmanal a les xarxes socials on s'expliqui les activitats 

del servei. 

● Realització mínim d'una publicació setmanal a Instagram on es doni a conèixer moments 

del quotidià del servei o informació relacionada amb les dates assenyalades que treballa 

el servei. 

● Realització d'un recull de recursos informatius interessants temàtics en dates 

assenyalades (per exemple, 8M, 25N, etc.) per a compartir a les xarxes socials. 

L'any 2021 hem seguit usant les xarxes socials com a mètode de comunicació amb les joves, tot i 

que a l'haver recuperat la presencialitat del servei, no ha estat el principal mètode comunicatiu 

en tot moment. Tot i això, hem intentat seguir donant molta vida a les xarxes socials i actualitzar 

els nostres mecanismes per arribar a les usuàries.  

- Twitter: N'hem continuat fent força ús, ja que és l'aplicació més utilitzada per la resta de serveis 

del Departament de Joventut, fet que ens permet compartir molta informació en temps real. 

Finalitzem l'any amb 1942 seguidores, i havent realitzat 191 tuits i amb una mitjana de 15,92 tuits 

mensuals.  
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- Instagram: Segueix sent la xarxa estrella, en ser la 

més feta servir per les persones joves. Es tracta d'una 

eina molt versàtil, ja que permet fer publicacions fixes 

i alhora fer stories, publicacions temporals que donen 

molt joc a l'hora de donar informacions puntuals, però 

per les quals no faríem un post. Finalitzem l'any amb 

1140 seguidores, i havent realitzat 64 posts i 394 

stories.  
 

 

- Facebook: és la xarxa menys emprada, tant per les joves com pel nostre servei. Hem desvinculat 

l'Instagram i triem quins volem que es vinculin des d'una xarxa social amb l'altra. Finalitzem amb 

1093 seguidores i 15 publicacions.  
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9.3. 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. 

Aquest any hem seguit en la mateixa situació pel que fa a la comunicació en paper: no s'ha pogut 

fer entrega de cap material en format físic a causa de les mesures per a la prevenció de la COVID-

19. Tot i això, els últims mesos sí que hem començat a donar material en ocasions puntuals segons 

el format de l'activitat, ja que així es permetia. 
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9.4. 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. 

Enguany hem creat un projecte propi del PIJ Gràcia anomenat "PartiPijes a Gràcia?". Aquest 

consisteix a gravar una entrevista mensualment amb un col·lectiu, entitat o jove del districte de 

Gràcia i donar veu a un projecte individual o col·lectiu de joves.  

L'objectiu és donar veu a projectes juvenils emergents i arribar a la totalitat del districte, ja que 

sovint ens quedem molt arrelades a Vila de Gràcia no acabem de tenir contacte amb la resta de 

barris. 

Vam presentar el projecte a districte, tècnica i conseller de joventut, i van fer un article al diari 

explicant aquesta iniciativa que van adopta com mesura política. 
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