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El Consell de Joventut de Barcelona és una plataforma 
d’associacions i col·lectius que representem la joventut 
organitzada de Barcelona. Treballem en xarxa per promoure 
l’associacionisme, generar discurs sobre les problemàtiques 
i inquietuds de les persones joves, aportar propostes i cons-
truir alternatives.

Volem una joventut empoderada per ser motor de canvi i 
transformació social i compromesa amb un món més just.
Concebem l’empoderament a través de l’emancipació i
l’autoorganització del jovent des d’una perspectiva crítica.
Entenem la transformació social com un procés de posada 
en pràctica d’eines i recursos de les associacions juvenils 
per aconseguir un món més just i equitatiu.

Des del Consell de la Joventut de Barcelona defensem el 
model de gestió associativa com a eina fonamental de pro-
moció de l’associacionisme, per tal d’afavorir el creixement i 
el desenvolupament de les associacions juvenils. Per aquest 
motiu el CJB gestiona, mitjançant el model de gestió asso-
ciativa, els següents serveis:

· Centre de Recursos per a les Associacions Juvenils 
(CRAJ): en conveni amb la Regidoria de Joventut de l’Ajun-
tament de Barcelona. El CRAJ és el servei de referència per 
a les entitats i col·lectius juvenils de la ciutat, especialitzat 
en associacionisme i participació juvenil. Informen, assesso-
ren, formen, fan d’altaveu i faciliten la gestió associativa de 
projectes i de grups, i faciliten activitats de les associacions 
juvenils de la ciutat.

· Espai Jove La Fontana: en conveni amb el Districte de Grà-
cia. L’EJLF és un equipament juvenil públic a Gràcia. L’objec-
tiu principal de l’espai és acollir propostes i donar resposta 
a les inquietuds de persones joves i del seu teixit associatiu 
implantat al barri, districte i ciutat. Per aconseguir-ho, La 
Fontana ofereix serveis especialitzats per a aquest sector i 
proposen una agenda d’activitats culturals i de lleure adap-
tada a les necessitats i demandes del jovent del territori.

· Punt InfoJOVE de Gràcia: en conveni amb el Districte de 
Gràcia. Un servei que proporciona informació i orientació 
especialitzada en diferents temàtiques: formació, ocupació, 
habitatge, associacionisme, cultura i lleure, medi ambient, 
salut, sexualitat, mobilitat i cooperació internacional la po-
blació jove del Districte de Gràcia.

Un equip d’equips
El Consell de Joventut de Barcelona el formen les
entitats membre, el Secretariat, els grups de treball 
i l’equip tècnic. L’equip tècnic i el secretariat el for-
men persones que desenvolupen diferents tasques 
per a l’organització i gestió dirària del Consell i dels 
seus projectes.

El Secretariat l’han format al 2018 deu represen-
tats electes de diferents entitats membres de ple 
dret del CJB. És l’òrgan ordinari i d’execució de 
linies del CJB. En poden formar part fins a un total 
d’11 persones.

L’equip tècnic actualment el formen 7 persones, 
les quals executen les decisions preses en el sí del 
Secretariat o als espais de participació, com ara els 
grups de treball, les trobades d’entitats o l’Assem-
blea General, i donen suport en la consecució de 
les línies aprovades en dita assemblea anualment.
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Foment de l’associacionisme

Activitats destacades

El programa de Foment de l’associacionisme engloba, any 
rere any totes les accions que el CJB desenvolupa en diferents 
matèries per al foment de l’associacionisme juvenil a la ciutat. 
Com cada any, el CJB ha seguit treballant per fomentar la par-
ticipació i l’associacionisme juvenil entenent que associar-se i 
participar és una de les principals eines de transformació que 
és a les mans de la població juvenil per incidir en l’entorn.

Enguany ha estat molt important implicar-se i haver fet un 
seguiment de la redacció i contingut del Pla d’Equipaments 
i Serveis Juvenils de la ciutat de Barcelona per part de les 
entitats, que ha resultat aprovat satisfactòriament i el qual 
planteja un horitzó ambiciós per als pròxims anys en quan a la 
creació de nous Espais Joves a la ciutat. 

Pel que fa al territori s’ha seguit oferint acompanyament a les 
entitats de la majoria de Districtes, amb l’objectiu d’obtenir el 
recull de demandes i necessitats per a posteriorment fer-les 
arribar a les regidories dels seus districtes. A totes les entitats 
se’ls ha ofert poder acompanyar el CJB en aquests espais 
d’interlocució amb la finalitat d’aproximar l’associacionisme al 
consistori i per facilitar la cerca de solucions a les principals 
problemàtiques que es viuen als districtes. 

Pel que fa a les entitats de cultura dispersa, 2018 ha suposat 
la consolidació del GT que va emergir l’any 2015. Enguany 
s’han realitzat la segona i tercera Fontana By Night, que ja ha 
esdevingut una trobada d’oci alternatiu reconeguda a nivell 
de ciutat. 

La Lali Jove ha seguit creixent durant 2018, que de nou ha 
comptat amb un gran nombre d’activitats dinamitzades per 
les entitats, a més de la seva implicació en el desenvolupa-
ment i planificació d’aquesta. 

Finalment, el reconeixement de l’associacionisme ha augmen-
tat. Això s’ha vist reflectit en l’augment dels impactes comuni-
catius, dels perfils seguidors a les xarxes socials i de les visites 
a la web del CJB i als seus blogs temàtics. La implementació 
d’algunes de les accions del Pla de Comunicació i la definició 
d’una nova estratègia comunicativa ha fet possible que el CJB 
pugui arribar a un públic més gran i, d’aquesta manera, oferir 
informacions interessants, serveis i recursos útils a l’associa-
cionisme juvenil i a totes les persones joves de la ciutat.

Lali Jove
A 2018 s’ha celebrat la quarta edició de 
la Lali, un esdeveniment cada vegada 
més consolidat, i ja conegut con a punt 
de referència per al jovent de la ciutat. 
Com a les darreres edicions, la Lali Jove 
ha mantingut el model de festa popu-
lar arrelat a les entitats, i construït des 
d’una perspectiva juvenil, sent el movi-
ment associatiu juvenil l’encarregat del 
seu disseny, planificació i execució.

En referència a l’espai d’activitats, 10 
entitats del CJB van estar de 17h a 20h 
oferint diferents tallers i activitats per 
a infants i joves, que es van executar 
de la manera prevista i van tenir una 
afluència més aviat escassa, als vol-
tants de les 250 persones. 

En la fase de concerts, la Lali Jove ha 
mantingut dues de les apostes del tre-
ball de sensibilització al voltant de les 
drogues i la prevenció de les violències 
masclistes. La festa va comptar amb 
un protocol d’actuació contra agres-
sions masclistes, i diferents accions de 
sensibilització per al públic en general. 
Els concerts, malgrat les dues parades 
degut a la pluja, van efectuar-se sense 
incidents destacables, agrupant als 
voltants de 5000 persones. 
Es valora molt positivament la planifica-
ció, contingut i desenvolupament de la 
Lali Jove 2018, la capacitat de mobilit-
zació del CJB tant pel que fa al nombre 
de persones que van assistir als con-
certs, com pel que fa a les persones 
voluntàries d’entitats juvenils que van 
col·laborar en diferents moments.

Articular la participació territorial en el 
procés de definició del Pla
d’Equipaments Juvenils de Barcelona
Les entitats van participar a les 6 ses-
sions de treball, prèvies a la redacció 
del document provisional, on van poder 
aportar propostes i demandes.

En quan al document final, es va rea-
litzar un treball d’aprofundiment del 
contingut del PESJ per part del Secreta-
riat i direccions tècniques del CJB, però 
degut a la manca de temps per a la 
validació final del document, no es va 

poder treballar amb les entitats de base 
territorialitzades. Es preveu realitzar un 
anàlisi del document final i un segui-
ment de les aplicacions del PESJ al llarg 
de 2019. 

Campanya pel reconeixement de l’Oci 
Alternatiu i la Cultura Dispersa: Univers 
Alternatiu
El grup de treball estava en funciona-
ment ja a 2017 però va ser a partir de la 
AGO de 2018 que va tornar a arrancar 
amb força: les entitats que freqüenta-
ven el grup de treball van començar a 
coordinar-se més i a fer del GT un canal 
prioritari. Aquest 2018 s’ha teixit molta 
xarxa entre les diferents entitats d’oci 
alternatiu de la ciutat i voltants, i s’han 
realitzat projectes liderats pel CJB en 
aquest àmbit.

Per al reconeixement de l’Oci Alterna-
tiu, el GT va realitzar les activitats pro-
gramades a inici de curs, començant 
per la participació a la Lali Jove, en 
la  que es van dividir en dos àmbits 
(activitats més mogudes i activitats de 
jocs de taula o rol), que van aconseguir 
visibilitzar aquest tipus d’activitats so-
bretot a public jove de caus o esplais. 
Al setembre de 2018, van participar de 
l’Associa’t a la Festa. Aquest any les en-
titats van tornar a realitzar les seves ac-
tivitats a la Mercè a pl. Catalunya, amb 
un espai reduït on poder fer partides de 
jocs de taula per a infants i joves. 
Seguidament, es va organitzar l’Espai 
Associa’t el Saló del Manga. Quatre 
dies d’activitats i tallers on les entitats 
del CJB van poder donar a conèixer 
l’associacionisme existent a Barcelona 
entre els assistents del Saló del Manga. 
Es valora molt positivament l’assistèn-
cia de públic de totes les edats. En CJB 
en sí, va poder donar-se a conèixer a 
través d’un roll-up pròpi del GT i de pro-
paganda per la Fontana by Night 3.

Seguiment de les polítiques juvenils de 
districte i interlocució amb les regido-
ries de districte respectives
S’han realitzat un total de 7 reunions 
amb regidories de districte durant 
aquest 2018. De totes maneres, cal 
tenir en compte que aquestes reunions 

d’entrada es programen de setembre 
a desembre, i una d’aquestes 7 es 
va realitzar al gener del 2018, ja que 
formava part del cicle de reunions del 
2017 però es va haver d’endarrerir. De 
la mateixa manera, el cicle de reunions 
d’aquest 2018 només se n’han realitzat 
6, ja que  les 4 restants han passat a 
programar-se a inicis del 2019. Aquest 
endarreriment respon a la necessitat 
de les pròpies institucions, ja que per 
motius d’agenda no han pogut celebrar 
la reunió durant el 2018.

S’ha contactat amb entitats i col·lectius 
juvenils dels 6 districtes en que s’han 
realitzat les reunions, esdevenint en 
un total de 107 entitats contactades. 
D’aquestes, el CJB a fet un acompan-
yament a 21 entitats i col·lectius, però 
si tenim en compte que algunes d’elles 
són plataformes que aglutinen d’altres, 
han estat representades fins a unes 
45 entitats i col·lectius. Aquestes han 
disposat de l’oportunitat de reunir-se 
amb la regidoria del seu districte per 
tal de transmetre les seves necessitats 
i demandes, tot comptant amb l’acom-
panyament del CJB. 

Així mateix, també se’n han beneficiat 
els Districtes de la ciutat, ja que les 
entitats de base han pogut transmetre 
les demandes pertinents a les regido-
ries de cada districte, i així fomentar la 
participació ciutadana. 

Si ho comparem amb el nombre d’en-
titats i col·lectius de l’any 2017 s’ha 
igualat el nombre, 21, però tenint en 
compte que a finals del 2017 s’havien 
realitzat 9 de les 10 reunions amb regi-
dories, mentre que aquest final de 2018 
s’han realitzat únicament 6 reunions. 
Per tant, i a dia d’avui, ja podem dir que 
han augmentat el nombre d’entitats i 
col·lectius que participaran d’aquest 
cicle de reunions.
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Participació i acció comunitària

Activitats destacades

El programa de Participació i acció ciutadana del projecte 
del CJB 2016 i 2017 s’ha reformulat en aquest nou programa 
de Participació i Acció Comunitària del actual Projecte 2018 
i 2019. Aquest canvi es deu a la voluntat de fer un especial 
èmfasi en la visió comunitària de les diferents línies que s’es-
tableixen.

La majoria d’aquestes línies parteixen d’una lògica territo-
rial, ja que s’estructuren a partir a les necessitats d’entitats i 
plataformes juvenils que desenvolupen la seva activitat amb 
un enfoc local. Aquest seguit de línies es vertebren des d’una 
lògica que respon a un procés d’acompanyament.

El primer dels passos és el mapeig de les iniciatives territo-
rials que s’esdevenen a la ciutat per tal de disposar d’una mi-
rada global que permeti crear xarxa i sinèrgies entre iniciati-
ves. Aquestes iniciatives deixen de ser-ho en algun moment, 
tal i com passa amb les més de 20 entitats i plataformes 
territorials amb les que es relaciona el CJB any rere any i, per 
tant, s’inicia el segon pas: el seguiment dels processos de les 
entitats i plataformes territorials juvenils. A partir d’aquests 
seguiments, i partint des d’una mirada comunitària, es poden 

aglutinar demandes i necessitats concretes que trobar solu-
ció des d’una perspectiva comunitària.

Algunes de les línies que apareixen en aquest programa 
justament responen a algunes d’aquestes demandes, com és 
el cas de la línia “2.6. Suport en la Gestió Cívica/Ciutadana” 
o bé de la línia “2.8. Acompanyament a una entitat - Projecte 
Pilot de Masoveria Urbana”.

En conclusió, amb aquest programa el CJB fa una aposta 
clara per fomentar la perspectiva comunitària entre les dife-
rents entitats membres del Consell, i tot i que ho fa amb un 
especial èmfasi en aquelles entitats amb focus local, també 
es treballarà per la promoció d’aquesta mirada amb totes les 
entitats que el conformen.

Descoberta i seguiment de les
iniciatives territorials de la ciutat
Durant aquest 2018 el CJB ha detectat 
5 iniciatives territorials de nova crea-
ció durant aquest 2018. D’altra banda, 
també ha descobert 4 iniciatives més 
que desconeixia, però que havien estat 
creades abans del 2018. El CJB s’ha 
intentat posar en contacte amb totes 
elles i amb 7 d’elles - 3 de les quals 
eren de nova creació-  s’ha aconseguit 
establir un contacte fluid, realitzar 
una reunió i totes aquestes han acom-
panyat al CJB a les reunions amb la 
seva regidoria de districte pertinent. 
D’aquestes 7 entitats, 2 han estat repre-
sentades a través dels dinamitzadors 
del Programa Baobab.

Tot això ha permès conèixer de més 
a prop quines són les necessitats 
d’aquestes iniciatives i apropar-se 
aquelles que per una raó o altre encara 
no coneixien el CJB. 

Tot i que a la implementació s’havia 
comentat que aquesta descoberta 
es faria a través del CRAJ Mòbil i dels 
Plans de Desenvolupament Comunitari, 
el que ha estat més efectiu ha estat 
contactar a aquelles entitats territo-
rials amb qui ja hi havia un contacte i 
que fossin aquestes les que introduïs-
sin el CJB a la resta. Igualment, però, 
s’ha mantingut una coordinació força 
efectiva entre el CRAJ Mòbil, l’equip del 
Programa Baobab i el CJB, que també 
a permès accedir a aquestes entitats o 
col·lectius.

Associa’t a la Festa!
L’Associa’t a la Festa s’emmarca dins de 
les Festes de la Mercè, on hi participen 
més de 200 entitats de la ciutat per tal 
d’oferir un espai amb diverses activitats 
gratuïtes per a tots els públics. El CJB, 
com cada any, ha participat de l’espai, 
seguint amb el nou format plantejat 
al 2016, en el que les entitats han de 
plantejar activitats concretes.

Per a mantenir l’heterogeneïtat d’en-
titats, s’ha optat per a presentar 4 
activitats de caire divers dels grups de 

treball del CJB, que han estat: Sàhara 
Dempeus, amb una gran Haima on van 
poder desenvolupar varietat d’activi-
tats, xerrades i ponències per la de-
fensa dels drets del Poble Sahrauí; JUP 
Barcelona, que va preparar jocs i tallers 
per a sensibilitzar a les participants 
envers la ceguesa, com el llançament 
de penals a cegues o l’escrit en Braille; 
Univers Alternatiu, el grup de joves 
d’Univers Alternatiu que va posar a 
debat el tipus d’oci que predomina a la 
ciutat, i van estar mostrant alternatives 
des d’una perspectiva variada, amb 
diferents jocs de taula, de rol i de rol en 
viu; i Associacionisme Educatiu, caus 
i esplais de la ciutat que van proposar 
un seguit de jocs i activitats per aquells 
infants i joves que s’hi volguessin 
acostar. 

L’objectiu era el de donar-se a conèixer 
i reivindicar el seu paper educatiu, així 
com promoure l’ús de l’espai públic. 

Suport a la gestió cívica i ciutadana
La primera acció de creació d’una 
taula de treball d’entitats juvenils que 
treballin la gestió ciutadana, no s’ha 
fet com a tal però si que hem enfortit 
les relacions arran de treballar amb el 
“Pla d’equipaments i serveis juvenils 
2018-2028” en que hem aportat la visió 
de la joventut associada i hem treballat 
conjuntament amb Casals de Joves 
i altres representats d’equipaments 
juvenils. A través de la Plataforma de 
Gestió Ciutadana i amb el programa 
d’enfortiment comunitari buscarem 
més espais conjunts.

A nivell d’acompanyaments a entitats, 
se’n han realitzat de diferents tipus 
conjuntament amb la figura de CRAJ 
Mòbil, però en general han anat al 
voltant de: assessoraments laborals, 
assessoraments de convenis amb 
l’Ajuntament, participació, gestió de 
conflictes, comunicació.
 
Les entitats o col·lectius de joves a qui 
hem realitzat acompanyaments són: 
Consell de Joventut d’Horta-Guinardó, 
Casals de Joves, Casal de Joves Auto-

gestionat de Ciutat Vella, Joves del Be-
sós, Plataforma Infantil i Juvenil de Les 
Corts, Esplais i Caus de Sants-Montjuïc. 
Premis BarnaJove
Enguany, el CJB ha tornat  a organitzar 
els Premis BarnaJove, amb l’objectiu de 
promocionar l’associacionisme pre-
miant projectes rellevants desenvolu-
pats per entitats juvenils. 

A 2018 s’han repartit 3 premis en 
projectes de temàtiques diverses, triats 
conjuntament entre el jurat. S’hi han 
presentat 25 entitats i/o col·lectius, 
però se n’han avaluat 17, ja que s’ha 
filtrat aquells que no complien totes les 
bases. 

Aquest any, com a jurat, s’ha comptat 
amb l’Elena Longares, Activista de 
LesBicat i de la Campanya Feminista 
pel dret a la Reproducció Assistida, 
en Manel Punsoda, Director de Demo-
cràcia Activa i Descentralització de la 
Regidoria de Participació i Territori de 
l’Ajuntament de Barcelona, i el Secreta-
riat del CJB.

L’entrega dels Premis BarnaJove 2018 
va tenir lloc el divendres 14 de desem-
bre a l’Espai Jove la Fontana, i es va 
celebrar conjuntament amb la Trobada 
d’Entitats. La gala d’entrega de premis 
va ser tot un èxit, arribant pràctica-
ment a les 200 persones. 

Les entitats premiades han estat:
• 1r premi: De la formació a l’autogestió, 
de l’Associació de Casals i Grups de 
Joves de Catalunya – 1.500 euros
•2n premi: Sàhara Dempeus, de l’Asso-
ciació Juvenil Sàhara Dempeus – 1.000 
euros
•3er premi: Juguem amb perspectiva 
de gènere, de Juguem Totes – 500 
euros. 

Les entitats premiades presentaran 
l’execució del projecte durant la gala 
dels PBJ 2019.
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Emancipació

Activitats destacades

Des del Consell de la Joventut de Barcelona ja fa anys que es 
detecta que les persones joves pateixen una discriminació 
estructural, agreujada per la crisi econòmica, que impossibili-
ta el seu ple desenvolupament i no les permet emancipar-se. 
Una problemàtica que intentem abordar des del programa de 
Emancipació.

El procés emancipador de la persona jove passa directament 
per que aquesta pugui accedir als recursos que li permetin te-
nir autonomia, la qual li permet emancipar-se econòmicament 
de la seva llar d’origen.

La persona jove ha de rebre un salari que li permeti cobrir els 
costos de la seva vida i un lloc de residència sense perjudi-
ci de viure una vida digna. El principal problema és que els 
elements que composen la base sobre la qual es fonamenta 
el procés emancipador estan en perill: l’accés a la formació 
es cada vegada més limitat i de menys utilitat en el mercat 
laboral actual, les persones joves pateixen una situació d’atur 
estructural i aquelles que treballen ho fan en unes condicions 
tant precàries que no possibiliten la seva emancipació resi-
dencial.

L’objectiu general del programa d’emancipació és: «Reivindi-
car el dret de les persones joves a desenvolupar-se en ple-
nitud en la seva etapa de transició cap a la vida adulta. Per 
poder emprendre un projecte de vida autònom serà necessari 
que puguin gaudir sense restriccions del seu dret a formar-se, 
que pugin incorporar-se al mercat laboral dignament i no 
precàriament, i que es puguin emancipar residencialment de 
la llar d’origen.

L’emancipació de les persones joves és, en definitiva, una 
realitat que s’ha d’abordar de manera transversal i amb una 
visió global i per això des del CJB s’aposta per desenvolupar 
un programa d’emancipació que es fonamenta en tres eixos: 
l’accés a la formació de qualitat, l’accés a una feina digna i 
l’accés a un habitatge digne. 

El programa d’emancipació té en compte altres intersecciona-
litats que es troben amb la de ser jove i que multipliquen les 
discriminacions, com poden ser l’origen i el gènere. 

Saló d’ocupació de Barcelona
El Saló de l’Ocupació va tenir lloc 
els dies 12,13 i 14 de març. Des del 
CJB i específicament com a grup de 
treball d’ocupació, es va estar pre-
sents durant tot el saló participant 
activament als espais “Asessora’t” i 
“Descobreix”.

En ser la primera vegada que es 
celebrava el saló, es van identificar 
alguns punts febles que van quedar 
reflectits en un document d’ava-
luació que va ser presentat a les 
organitzadores -i que van entomar 
el compromís de modificar certs 
aspectes del saló-.

Es va establir l’acord de seguir parti-
cipant com a CJB en els preparatius 
del saló del 2019, encara que a finals 
de 2018, no s’ha rebut cap convoca-
tòria.

Mites de l’emprenedoria
El dia 28 de maig es va fer la presen-
tació dels vídeos mites de l’em-
prenedoria acompanyat de la guia 
“Feu-vos Coop” a l’espai Coopolis. A 
l’acte, al que van assistir 32 perso-
nes, es va presentar el contingut de 
la guia i a continuació es va obrir un 
espai de debat amb L’Esberla, L’Es-
guard, Circula Cultura, N’Klowo i La 
Col acompanyat de la projecció dels 
vídeos “falsos mites de l’emprene-
doria” per a obrir a debat diferents 
qüestions. El debat es va centrar en 
el paper de la joventut en el si del 
cooperativisme i el seu espai dintre 
de l’economia social i solidària.

La guia “Feu-vos coop” es va distri-
buir a diferents espais i també està 
disponible en format digital al web 
del cjb.

Nou model de formació
professional
El dia 9 de març es va organitzar la 
jornada “fem FP”. Van assistir-hi 19 
joves i l’objectiu va ser oferir un es-
pai per repensar el model de la FP i 
explorar noves vies per promoure la 
participació estudiantil dins d’aquest 

món. Gràcies a aquesta jornada, 
s’han generat un argumentari i unes 
conclusions que ens poden ajudar a 
explorar nous models de FP. Aques-
ta feina es seguirà desenvolupant al 
2019.

Cicle sobre l’habitatge
Encara que estava programat que el 
primer cicle es realitzes a 2018, des 
del CJB es va decidir no fer-lo per a 
no contraprogramar el cicle previst 
per part de la Xarxa de Punts Infojo-
ve, que coincidia en dates. Es va fer 
difusió de les seves activitats, i es va 
identificar grans potencialitats per 
a realitzar un cicle d’habitatge que 
aglutines a més actors i per tant, a 
un potencial públic de joves molt 
més gran. 

Durant el 2018 s’han realitzat di-
ferents reunions amb la Xarxa de 
Punts Infojove i altres agents per 
tal de programar conjuntament un 
cicle d’habitatge al mes d’octubre 
del 2019.

Reconeixement de l’aprenentatge
associatiu
El 2018 es va presentar l’eina “posa’t 
en valor” al saló de l’ocupació de 
Barcelona. A part d’aquesta acció, 
s’han iniciat converses amb dife-
rents actors que també treballen la 
temàtica per tractar de dissenyar 
un pla d’acció conjunt per al 2019 
en relació al reconeixement de 
l’aprenentatge associatiu. Aques-
tes entitats són la Fundació Ferrer 
i Guàrdia, Federació Don Bosco i el 
Consell Nacional de la Joventut de 
Catalunya. Durant el 2019 es seguirà 
amb la recerca a escala europea de 
la validació i reconeixement dels 
aprenentatges informals i seguirà la 
feina d’incidència en coalició amb 
els altres actors.
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Cooperació

Activitats destacades

El Programa de Pau i Cooperació és reflex de la voluntat del 
CJB i de les entitat que el conformen per formar-se en con-
ceptes i estratègies relacionades amb la cooperació i amb 
la coneixença de situacions que es viuen en altres territoris i 
per articular vies de col·laboració i treball en aquesta matèria 
per l’altra.

Fa dos anys el CJB va assumir el repte d’explorar nous ho-
ritzons que actualment han donat com a resultat projectes 
amb molt èxit: el projecte de Bòsnia - a través del GT de 
Bòsnia- i el projecte de Sàhara Dempeus.

En aquest sentit, explorar nous territoris ha reforçat el paper 
del CJB com a agent compromès amb altres pobles en 
situació de vulneració i amb la construcció d’una Barcelona 
solidària i responsable.

Vertebrem el projecte de cooperació en tres eixos: 

1. Cooperació directa amb els territoris per la promoció de 
la participació i l’apoderament juvenil, aquest és un eix que 
respon a la lògica de treballar directament amb el territori i 
que es manté en el cas del Sàhara i de Bòsnia. 

2. Foment de l’educació pel desenvolupament a Barcelona. 
Una línia lligada als elements formatius i de sensibilització 
que també preveu el programa. 

3. Enfortiment de les xarxes de suport catalanes als conflic-
tes internacionals. Aquest és un dels elements més essen-
cials del programa, establir una xarxa de suport per poder 
sumar forces amb altres agents i fer incidència política des 
de la ciutat.

Diàlegs per la pau
Al 2018 s’ha realitzat una xerrada i un 
curs de 4 sessions. La xerrada va ser 
co-organitzada amb una de les plata-
formes de les quals el CJB forma part; 
Vot per Tothom. També es va participar 
en l’organització altres entitats com Sos 
Racisme.

La xerrada, celebrada el 4 de juliol, va 
ser pensada per a celebrar-se a l’espai 
públic del barri del Raval, entenent que 
era un lloc estratègic i que es volia cap-
tar l’atenció dels vianants per sensibilit-
zar sobre la temàtica del dret a vot.

S’espera seguir la col·laboració amb 
Vot x Tothom aquest 2019, i celebrar 
una xerrada en el context pre-electoral 
municipal per tal d’apropar-nos a les 
joves migrades (i a les no migrades) de 
la ciutat. L’assistència va ser molt baixa 
degut a altres activitats paral·leles. D’al-
tra banda, el curs que s’ha realitzat en 
el marc de Diàlegs per la Pau ha tractat 
sobre la memòria històrica i col·lectiva 
des d’un model participatiu. El curs, de 
4 sessions, “Tens memòria de peix? For-
mació sobre memòria històrica i activis-
me ciutadà” s’ha realitzat tots els dilluns 
de novembre amb la col·laboració de 
l’associació Conèixer Història.

Projecte de participació juvenil a
Sarajevo
A principis del 2018, l’entitat partner 
a Sarajevo Youth Iniciative for Human 
Rights, va patir forts canvis en la seva 
composició amb una renovació total 
del seu personal laboral. Aquest fet 
va fer que des del CJB es plantegés la 
necessitat de viatjar a Sarajevo per tal 
de conèixer a les noves treballadores i 
junta directiva i per tal de presentar el 
projecte que havia estat aprovat per les 
seves predecessores. Aquesta trobada, 
celebrada el juny del 2018 va servir per 
tenir el primer contacte i per presentar 
l’anterior projecte.

Fruit d’una discussió interessant i d’una 
feina de mapeig i diagnosi que l’enti-
tat havia realitzat feia unes setmanes, 
es va decidir modificar el contingut 
del projecte. Des de l’organització van 

considerar que era més important realit-
zar formacions sobre autoorganització, 
assemblearisme i presa horitzontal de 
decisions que sobre Investigació-Ac-
ció-Participació.

En aquest sentit, el juliol del 2018 des 
de la UB-Solidària i l’Observatori de 
Memòries de la UB, es va proposar par-
ticipar en un intercanvi juvenil a Sara-
jevo. 10 joves amb diferents perfils i de 
diferents entitats van ser seleccionats i 
van realitzar un viatge d’una setmana a 
Bòsnia, en el que varen conèixer de pri-
mera mà les necessitats dels joves del 
país i van poder conèixer amb profundi-
tat la situació del país. Aquest viatge ha 
fet augmentar el GT fins  12 integrants.

BcnZoom
El festival BcnZoom es va celebrar el 
dia 12 de maig amb l’assistència de més 
de 90 persones. Es varen realitzar 6 
reunions preparatòries amb els co-or-
ganitzadors del projecte, el Casal dels 
Infants, i 1 amb el jurat seleccionat. Es 
varen presentar 6 curtmetratges per la 
categoria adolescent i 4 per la categoria 
jove. Els dos guanyadors de la categoria 
jove van ser premiats amb una estada 
a Tànger en el marc del TanjaZoom 
que es va celebrar els dies 27, 28 i 29 
de setembre i a on els guanyadors van 
poder presentar els seus curtmetratges 
i relacionar-se amb joves de Tanger.

Casal de joves als campaments de refu-
giats de Tinduf
Dotar d’eines i estratègies per potenciar 
la participació juvenil als campaments 
de refugiats de Tinduf no és una feina 
fàcil pel context que els envolta. Per 
aquest motiu, aquesta línia ha estat 
prioritzada i s’han realitzat multitud 
d’accions per tal de fer possible un 
bon resultat. D’una banda, el maig del 
2018 es va realitzar un viatge als cam-
paments de Tinduf per tal de fer una 
diagnosi a fons de les necessitats de la 
joventut a la wilaya de Bujador. Entre 
d’altres, també es van fer reunions amb 
els responsables del centre de joves i 
amb els responsables polítics. Gràcies 
a aquesta diagnosi, es va poder definir 
quines funcions havia de tenir el centre 

per estar adaptat a les peticions dels 
joves i quines activitats havia d’oferir. Es 
va identificar però, la falta de formació 
en gestió d’equipaments i redacció de 
projectes entre d’altres de les persones 
responsables i es va acordar realit-
zar una sessió de formació al mes de 
novembre. Entre aquesta diagnosi i el 
viatge formatiu el mes de novembre, es 
va estar avaluant el funcionament del 
centre amb les noves activitats i analit-
zant la participació de joves. 
Durant el mes de novembre, 8 joves 
del grup de treball del CJB Sàhara 
Dempeus, es van formar a Barcelona i 
van anar als campaments transmetre 
aquests coneixements adquirits. Les 
formacions van ser sobre comunicació, 
gestió d’equipaments, elaboració de 
projectes, assessorament a grups de jo-
ves, participació juvenil i pressupostos. 
Per un acord amb el Ministeri d’Esports 
i Joventut de la RASD es va decidir que 
tots els encarregats de les wilayas ha-
vien d’assistir a la formació, fent un total 
de 25 persones amb càrrecs de res-
ponsabilitat formades. El 2019 s’hauran 
de seguir fent viatges de seguiment i 
avaluació i estar en disposició de poder 
realitzar formacions més concretes.

Sàhara Dempeus
La consolidació del grup de treball ha 
estat tan forta que finalment el grup 
de treball s’ha constituït amb forma 
jurídica pròpia com l’associació Sàhara 
Dempeus, una organització pro-sahrauí 
de referència per ser la primera que 
involucra a tantes persones joves.

Una de les mostres de la seva relle-
vància és que han estat convidats a 
participar a l’intergrup del Parlament 
sobre la temàtica sahrauí. L’associació la 
componen un total de 30 joves i amb el 
CJB , s’ha arribat a l’acord que segueixi 
funcionant com a GT del Sàhara. Es rea-
litzen reunions mensuals i s’hi compar-
teix de manera sistemàtica informació 
rellevant. Durant les festes de la Mercè, 
Sàhara Dempeus va participar activa-
ment a l’Associa’t a la festa organitzant 
xerrades i activitats a una haima a plaça 
Catalunya.
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Salut
Activitats destacades

El programa de Salut del Consell de la Joventut de Barcelona 
té com a objectiu fomentar els hàbits saludables entre les 
persones joves i treballar la seva salut des d’una una mirada 
global, és a dir, promoure un estil de vida saludable des de 
l’alimentació, des del consum conscient de drogues fins a la 
salut sexual, mental o emocional.

La manca de coneixement i la falta de consciència envers la 
salut i el propi cos són factors que expliquen la manca d’hàbits 
saludables per part del col·lectiu jove i per fomentar aquesta 
consciència cal treballar des de la pedagogia i la difusió.

Només d’aquesta manera, es poden reduir els riscos i millorar 
el coneixement, especialment des dels espais associatius com 
a espais per a una detecció precoç d’aquests problemes.d’una 
nova estratègia comunicativa ha fet possible que el CJB pugui 
arribar a un públic més gran i, d’aquesta manera, oferir infor-
macions interessants, serveis i recursos útils a l’associacionis-
me juvenil i a totes les persones joves de la ciutat.

#EnPetitesDosis
L’acció al 2018 ha consistit en la difu-
sió dels còmics sobre consum respon-
sable que van ser impresos després 
del procés de guionització al Grup de 
Treball de Salut, així com el disseny de 
la guia sobre consum conscient “En 
petites dosis”, redactada en col·la-
boració amb Energy Control, i que 
serà impresa i difosa al 2019 tant a les 
entitats membre com a joves a títol 
individual i actes públics.

Els còmics han estat editats també en 
format expositiu, en gran format de 
120x80cms, per tal de poder presen-
tar-los en diferents espais i casals 
joves de la ciutat. A 2018, han estat 
exposats a l’auditori de l’Espai Jove la 
Fontana, tot coincidint amb els premis 
#BarnaJove i la Trobada d’Entitats del 
CJB i, posteriorment, a la planta baixa 
del mateix Espai Jove La Fontana. A 
2019 s’oferiran com a eina de cessió 
per altres equipaments.

A més, la guia  “En petites dosis” serà 
presentada en un acte públic a la Lali 
Jove 2019, tot aprofitant els espais de 
tarda on es fan activitats lúdiques i 
pedagògiques amb persones joves. 
Aquesta activitat es complementarà 
amb la presència d’un stand informa-
tiu a càrrec de SomNit (Creu Roja) 
sobre el consum d’alcohol i altres dro-
gues durant els concerts de la nit.

#EnBoles contra el VIH
L’acte realitzat a 2018 ha consistit en 
un concurs virtual on persones joves 
han pogut posar a prova els seus co-
neixements sobre el VIH/SIDA i la seva 
transmissió.

El concurs, doncs, ha constat d’un 
seguit de 8 preguntes amb les que es 
pretenia desmentir prejudicis i mites 
sobre el VIH per tal de lluitar contra 
la serofòbia i la por injustificada cap 
a persones seropositives. A més, 
aquestes preguntes han fet especial 
incidència en els mètodes barrera per 
evitar la transmissió del VIH i altres 
ITS, realitzant així una tasca pedagò-
gica sobre salut sexual i reproductiva 

entre els participants.
A l’encertar totes les preguntes, els 
participants han rebut un premi en 
forma de “kit del plaer” composat per 
5 packs de preservatius i lubrificants, 
materials didàctics sobre les ITS edi-
tats pel CJAS, instruccions sobre com 
actuar en cas d’una relació de risc i 
un descompte en joguines sexuals o 
material eròtic en una botiga especia-
litzada. En total, hi han participat un 
total de 104 persones i s’ha repartit la 
totalitat dels kits del plaer.

On tens el cap?
Les Jornades sobre salut emocional 
i associativa “On tens el cap?” van 
tenir lloc el dissabte 7 d’abril de 2018. 
En aquesta ocasió, les jornades van 
consistir en un matí de formacions 
conformat pels tallers curts de “Mind-
fullness” -impartit per Resilie- i “Rela-
cions socials, bullying i cyberbullying” 
-impartit per Espai Jove-, així com per 
un seminari llarg sobre detecció pre-
coç de problemes de salut emocional 
en infància i adolescència impartit per 
Resilie.

A més, es va fer una petita pausa entre 
tallers on es va comptar amb esmorzar 
i es va procedir a la presentació de la 
guia “On tens el cap”. En total, es van 
inscriure a les jornades un total de 
29 persones provinents de 17 entitats 
diferents.

A banda, al mes d’abril es va dur a 
terme la impressió i enviament de 
la guia “On tens el cap?”, revisió de 
la antiga guia de salut mental per a 
associacions juvenils que ha sortit 
amb una base de 2600 exemplars dels 
quals s’han repartit 2120 guies al llarg 
de 2018.

Campanya #EnBoles
Al 2018, s’han imprès un total de 7000 
preservatius, corresponents als 5000 
previstos pel CJB sumats a 2000 més 
que van ser demanats pel Departa-
ment de Salut de l’Ajuntament. En 
total, s’han repartit 3220 kits entre 10 
entitats que els han sol·licitat.
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Feminismes i LGBTI+

Activitats destacades

Per primer cop, els programes de Gènere i de LGBT del 
Consell de la Joventut de Barcelona convergeixen en un sol 
programa anomenat Feminismes i LGBTI+.

Aquesta unió es deu a la consideració de que les violències 
que pateixen les persones que s’identifiquen com a dona i 
les que pateixen les persones que conviuen amb la diversitat 
afectivosexual i d’identitat de gènere tenen, tot i presentar 
necessitats específiques com a col·lectius, unes arrels comu-
nes en el sistema sexista, cisgènere i heterocentrista i en les 
violències estructurals que des d’aquest sistema s’exerceixen. 

El programa de Feminismes i LGBTI+ recull les actuacions que 
les entitats juvenils consideren prioritàries desenvolupar en 
l’àmbit de la igualtat de gènere i els feminismes, la diversitat 
afectivosexual i la identitat i expressió de gènere, i les condi-
cions d’asexualitat i intersexualitat. Així doncs, es fa referència 
a totes aquelles qüestions que tenen efectes envers el des-
envolupament i la participació de les dones i del col·lectiu 
LGBTI+ a l’associacionisme juvenil i a la ciutat, la seva eman-
cipació i la seva realització com a persones amb igualtat 
d’oportunitats.

Aquestes línies d’actuació reivindiquen l’empoderament, la 
denúncia de les discriminacions i la lluita contra el sistema 
cisheterosexual i patriarcal sobre el qual aquestes violències 
es sustenten.

En clau més propositiva, les línies del programa de Feminis-
mes i LGBTI+ volen oferir eines i recursos a persones joves per 
empoderar-se, o revisar-se sí és el cas, i a entitats juvenils per 
a que treballin internament la igualtat. Alhora, es vetlla per 
aconseguir una millor tasca des de les administracions públi-
ques en les polítiques d’inclusió social.

Més concretament, es duran a terme accions de carrer per 
donar visibilitat i per denunciar agressions i feminicidis, l’edi-
ció de materials i recursos per conscienciar sobre la diversitat 
i els privilegis, o l’execució de formacions específiques en 
temàtica de feminismes i LGBTI+ dirigides a entitats juvenils, 
entre d’altres.

Formació en perspectiva de gènere 
per a entitats
La formació de 2018 ha tingut lloc els 
dies 13 i 20 de març, i 3 i 10 d’abril, 
comptant amb 29 persones de 10 en-
titats participants. Tot i que el registre 
de sol·licituds va ser superior, arribant 
a 14 entitats, el format de la formació i 
la disponibilitat de pressupost no ens 
permet admetre més de 10 entitats 
participant per any. Així doncs, es van 
prioritzar aquelles entitats formades 
íntegrament per joves o que participen 
activament als espais del CJB.

Un any més, les valoracions de les 
entitats han estat molt positives, i el 
Grup de Treball ratifica la repetició de 
la formació per una 10ª Edició.

Foment de la deconstrucció de les 
masculinitats tòxiques
L’acció ha consistit en el disseny, pro-
ducció i difusió del díptic “No siguis 
un matxirulo!”, un recull de 6 consells 
sobre com evitar que els homes abusin 
de l’espai físic i intel·lectual, oprimint 
les dones amb aquestes actituds mas-
clistes.

El contingut, redactat pel Grup de Tre-
ball de Feminismes, consta de la defini-
ció dels termes recents manspreading, 
mansplaining i manterrupting, així com 
un últim consell en el que indica que 
callar o no intervenir davant actituds 
i comentaris masclistes entre homes, 
també és masclisme.

Es van imprimir un total de 4000 exem-
plars i es van presentar el 15 d’octubre 
tot aprofitant la manifestació conjunta 
amb la Plataforma Unitària contra les 
VVGG a la plaça Sant Jaume i, des 
d’aleshores, s’han difós 2215 exemplars.

Acció per la visibilitat de les dones 
joves i migrades
Com que la temàtica del #Barcelona-
CiutatDiversa 2018 no ha estat pas la 
dona sinó l’accés dels col·lectius mi-
grants a l’habitatge, es va decidir des-
envolupar aquesta línia fora d’aquest 
marc.
L’acte va consistir en una taula rodona 

sobre la situació de les dones durant la 
guerra i les violències de gènere espe-
cífiques que es donen en un entorn de 
conflicte. La taula va ser organitzada 
des del Grup de Treball de Coopera-
ció amb Bòsnia i Herzegovina i es va 
exposar la utilització de les violacions 
sistemàtiques i altres violències mas-
clistes com a eina de guerra i repressió 
i les migracions forçades de les dones a 
diferents països: Bòsnia, Congo, Kenya 
i Colòmbia.

Les ponents eren, respectivament, 
Esma Kucukalic, periodista i refugiada; 
Suzanne Monkasa, presidenta del Con-
sell de Dones Congoleses Refugiades; 
Asha Ismail, fundadora de Save a girl, 
save a generation; i Maritza Buitrago, 
membre de la Taula per Colòmbia. 
L’acte va estar moderat per María Vi-
llellas, investigadora en cultura de pau 
amb perspectiva de gènere a l’Escola 
de Cultura de Pau. L’acte va tenir lloc 
a l’espai Francesca Bonnemaison i va 
estar acompanyat d’una breu exposició 
de fotografies, notícies i textos sobre la 
guerra a Bòsnia. En total, van assistir-hi 
54 persones.

Formació en perspectiva LGBTI+ per a 
entitats
La 2ª Edició de la Formació sobre 
Diversitat Afectivosexual i de Gènere 
per a entitats joves del CJB va tenir lloc 
entre el 8 i el 29 de novembre de 2018. 
La formació va constar de 12 hores i hi 
van participar 10 entitats juvenils de 
Barcelona, nombre màxim d’entitats 
que podien inscriure’s. A més de fer 
pedagogia sobre la realitat LGBTI+, la 
formació va comptar un any més amb 
una sessió d’abordament del bullying 
i l’assetjament entre menors, molt útil 
pels possibles casos de lgbtifòbia a les 
entitats d’educació en el lleure.

Les sessions van estar impartides per 
AECS, el CJB, l’Observatori Contra l’Ho-
mofòbia i Connexus, respectivament, i 
van constar de 3h cadascuna amb els 
noms “Introducció a les realitats afecti-
vosexuals i de gènere”, “Intersecciona-
litat i espais de seguretat”, “Violències 
lgbtifòbiques a l’oci i l’espai públic” i 

“Bullying lgbtifòbic entre menors”.
Les persones que van assistir a la to-
talitat de les sessions van rebre, a més 
dels recursos impressos del CJB, un 
diploma acreditatiu.

Setmana per la Diversitat Afectivo-
sexual i de Gènere
Al 2018 la setmana va versar sobre les 
identitats no binàries i, amb el hashtag 
#TrenquemElBinarisme, es van aglutinar 
6 activitats entre el 14 i el 19 de maig 
que van ser tot un éxit!

La programació va constar de les 
següents activitats: un debat sobre els 
termes “bi” i “pan”sexual donat l’enfron-
tament conceptual entre totes dues co-
rrents. Al debat van assistir l’associació 
Generem, el Cercle d’Escriptura Crítica 
i Joves Trans Barcelona. Una Biblioteca 
Vivent organitzada amb ACATHI i mit-
jançant la Xarxa Antirumors el dimarts 
15 de maig, on els assistents podien 
conèixer de primera mà la història de 
persones migrades trans i no binàries. 
Una projecció de la pel·lícula XXY, de 
Lucía Puenzo (Argentina, 2007), a l’Es-
pai Jove la Fontana el dimecres 16 de 
maig. Es tracta d’una ficció sobre una 
persona intersexual nascuda a l’Uruguai 
i que és educada per la seva família 
sense estereotips de gènere. Una 
projecció amb la que es va convidar les 
persones assistents a reflexionar sobre 
la no relació entre el sexe assignat en 
néixer i el gènere sentit per les perso-
nes.  La presentació de les colònies 
per a adolescents LGBTI+ “OASIS”, 
organitzades per l’Associació Candela 
qui, en un acte a l’Espai Jove la Fonta-
na, van presentar l’històric i evolució 
d’aquestes colònies i van plantejar els 
reptes de futur i debatre sobre la seva 
necessitat amb els assistents. Per últim, 
un taller de Drag Queen/King per a 
que un màxim de 15 joves de la ciutat 
de Barcelona poguessin performar un 
gènere diferent al sentit i, mitjançant 
el maquillatge i l’estètica, jugar amb el 
llenguatge i els estereotips de gènere 
i comprendre les polítiques i planteja-
ments queer. 
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Sostenibilitat

Activitats
Amb el programa de Sostenibilitat, el Consell de la Joven-
tut de Barcelona demostra el seu compromís amb la pro-
moció i el foment d’uns hàbits de vida responsables amb el 
medi ambient tant entre les persones joves a títol individual 
com al sí de les entitats membres, ja que creiem que només 
des del canvi cultural i la pedagogia s’assolirà una societat 
més sostenible.

Així doncs, el programa de Sostenibilitat del CJB està con-
format per tres eixos: les pràctiques ecològiques, l’econo-
mia circular i col·laborativa, i les relacions socials i l’asso-
ciacionisme. 

Tres eixos transversals a les nostres accions com ara el fo-
ment de la bicicleta i la mobilitat sostenible, la reducció de 
la petjada de les activitats del consell o el foment d’espais 
compartits.

SOS Campaments
L’acció ha consistit en l’elaboració d’una 
guia digital per a caus, esplais i qual-
sevol entitat jove que realitzi campa-
ments, on es donen consells i instruc-
cions per reduir la petjada ambiental i 
l’impacte al medi dels mateixos.

La guia està dividida en diferents 
seccions segons el recurs que es vol 
adreçar i, a més, proposa activitats i 
mètodes d’avaluació per conèixer amb 
certa exactitud quin ha estat l’impacte 
dels campaments i intentar reduir-ho 
matemàticament de cara a següents 
edicions.

El document ha estat redactat pel Grup 
de Treball de Sostenibilitat entre els 
mesos de febrer i maig, tot partint d’una 
anàlisi de les necessitats dels esplais i 
caus mitjançant un qüestionari d’usos i 
costums. Al Grup de Treball hi han par-
ticipat activament Esplac, la Federació 
Don Bosco i Enginyeria Sense Fronteres, 
i ha comptat amb el suport de MCECC.
La guia ha estat dissenyada durant el 
mes de juny i va sortir en format digital 
tot just abans de començar l’època de 
campaments. Es va decidir no fer-la im-
presa precisament per ser conseqüent 
amb l’ètica de la mateixa, reduint la 
petjada que hauria implicat fer-la en 
format físic.

Jornades per la sostenibilitat
La jornada va tenir lloc el dissabte 9 
de juny, de 12 del matí a 21, a l’Espai 
Jove la Fontana. Durant el matí, es van 
programar un taller sobre reducció 
del consum a les factures a càrrec de 
Carrega’t d’Energia (Fàbrica del Sol) i 
un altre sobre vermicompostatge a la 
llar a càrrec d’EcoHortus, tot i que el 
taller sobre factures va ser cancel·lat 
per l’entitat organitzadora per causes 
alienes al CJB.

Tot seguit, es va fer un dinar de rea-
profitament amb aliments donats per 
supermercats i comerços del barri de 
Gràcia a la Xarxa d’Aliments l’Arrel, que 
va consistir en una paella vegana i una 
macedònia de fruites. A més, es van 
fer servir també cebes i alls de la collita 
pròpia de la Fontana pel sofregit. En 
repartir dinar per unes 30 persones, 
es va procedir a fer unes xerrades amb 
Unim els tramvies i  amb Aigua és vida, 
la plataforma per la gestió pública de 
les aigües a Barcelona. Aquestes dues 
entitats van explicar per què les mesu-
res que defensen fan de Barcelona una 
ciutat més sostenible i responsable amb 
el medi.

Durant la tarda, es va procedir a fer 
quatre tallers per persones adultes: un 
taller de compreses de tela, un altre 
d’envolcalls de tela per entrepans, un de 
reparació de dispositius electrònics i un 
últim de reparació de bicicletes. A més, 
simultàniament es va comptar a la plaça 

amb un seguit de jocs de fusta tradicio-
nals pels infants i joves.

Per acabar la jornada, es va procedir a la 
projecció de quatre curts audiovisuals 
sobre diferents temàtiques: El Hombre 
de Agua Dulce, El Pescador, Zona 84 i 
La Casita Ecológica, en el marc del cicle 
“Claqueta i acció!”.

Foment de la mobilitat sostenible i 
campanya per un urbanisme a escala 
humana i racionalitzat
Al 2018 l’acció ha consistit en el disseny 
del mapa vianant i ciclista de la ciutat, 
tot indicant les distàncies en minuts en-
tre nombrosos punts d’interès de l’àrea 
de la ciutat de Barcelona.

El procés de disseny es va dur a terme 
en diverses reunions del Grup de Treball 
de Sostenibilitat, on han participat ac-
tivament Esplac, Federació Don Bosco, 
Enginyers Sense Fronteres i les JERC, 
així com eventualment altres entitats 
joves de la ciutat.

Aquest procés va consistir en el càlcul, 
gràcies a eines digitals com ara Goo-
gle maps, de les distàncies a peu i en 
bicicleta entre les diferents parades de 
metro de la ciutat, que van ser trasllada-
des a una taula de càlculs. Després, so-
bre un mapa de la ciutat a gran escala, 
el grup de treball va situar amb xinxetes 
aquells altres punts de la ciutat que, en 
tant que persones joves, considerem 
d’interès: facultats, biblioteques, zones 
esportives a l’aire lliure, parcs, Espais 
Joves i alguns centres cívics, i es va cal-
cular novament la distància en bicicleta 
i a peu entre aquests nous punts i les 
estacions de metro més properes.
Amb aquesta taula de dades finals, es 
va passar a un il·lustrador que va fer un 
mapa escalat de la ciutat amb les línies 
de metro indicant les distàncies a peu i 
en bici entre parades i es van afegir en 
versió il·lustració els punts d’interès per 
a joves escollits pel grup de treball.
El mapa s’ha produït en versió digital i 
es presentarà al 2019.

destacades
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Educació

Activitats destacades

El programa d’Educació del Consell de la Joventut de Barce-
lona que es desenvoluparà durant els anys 2018 i 2019 englo-
ba un total de 14 línies. Aquestes línies actuen en dos àmbits 
principals: el de l’educació formal i el de l’associacionisme 
educatiu.

Les diferents actuacions han estat planificades i seran execu-
tades des de dos Grups de Treball conformats per les entitats 
membres del CJB pertinents a cada àmbit: el Grup de treball 
d’Estudiantils, a on participen les entitats i sindicats que 
provenen del món estudiantil; i el Grup de Treball d’Associa-
cionisme Educatiu, a on hi participen les diferents federacions 
d’esplais i caus de la ciutat.

Tot i aquesta diferenciació entre els àmbits d’actuació, en part 
motivada per la tipologia d’entitats que formen part del CJB, 
el cert és que la proposta es construeix amb caràcter global 
i fa una aposta clara per la cohesió dels agents educatius 
sigui quin sigui l’àmbit educatiu a què enfoquen les seves 
principals accions. Un exemple d’això és el projecte “8.1. Visc, 
Convisc... Participo!” o bé el “8.6. Formació per a represen-
tants de l’alumnat”, a on la col·laboració entre els dos Grups 

de Treball contribuirà a assolir alguns dels objectius comuns 
que es defineixen en aquest programa.

D’aquest programa 2018-2019 es destaca la continuïtat de 
moltes línies com ara “8.4. Sortimdelaula.cat” i “8.10. Elabo-
ració d’un informe sobre l’estat dels locals de les entitats 
educatives”, ja que el foment de la participació juvenil o l’en-
fortiment de les entitats d’associacionisme associatiu de base 
són reptes que requereixen d’un procés constant. De totes 
maneres, cal destacar l’evolució d’aquestes línies en compara-
ció amb anys anteriors, ja que s’implementen les propostes de 
millora extretes de les avaluacions realitzades en el programa 
d’Educació anterior.

En conclusió, el programa d’Educació del CJB parteix d’una 
mirada global, tot promovent la participació juvenil en les 
dues dimensions de l’educació - la formal i la no formal - i, 
d’altra banda, donant resposta a les necessitats i interessos de 
les entitats que treballen des de i per a la participació juvenil 
educativa.
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Visc, Convisc... Participo!
Aquest curs s’ha dut a terme la tret-
zena edició del projecte, en la qual 
han participat 27 centres de la ciutat. 
Aquests 27 centres sumen un total 
de 81 grups classe; d’aquesta manera 
s’han beneficiat de les sessions més 
de 2.000 alumnes de tercer d’ESO. 
D’aquests 27 centres, un 67% ha 
realitzat la 4a sessió, que és de caire 
optatiu, tot seguint les recomanacions 
del CJB.

Les millores realitzades en el projecte 
l’any anterior s’han mantingut i s’han 
introduït de noves: actualitzacions 
d’algunes sessions, reformulació de de 
la 2a sessió i implementació d’alguns 
projetes pilot. D’altra banda, i també 
considerat una de les grans millores, 
el grup de treball del VCP s’ha acabat 
de consolidar i, a part d’haver promo-
gut que les persones que hi formen 
part hagin constituit un nou GT per tal 
de veure com es podria fer crèixer el 
projecte, també s’ha acabat de conso-
lidar la participació d eles persones en 
l’avaluació del projecte per tal de se-
guir desenvolupant-lo col·lectivament

Campanya de Foment del Vot a les 
eleccions al Consell Escolar
Tal i com s’explicava a la implementa-
ció de l’acció del projecte, el CJB va 
actualitzar la guia per a l’alumnat i la 
guia per al professorat, algunes fitxes 
de recursos i va crear un apartat nou 
per a tots els materials dins el web 
sortimdelaula.cat per promoure una 
millor difusió. D’altra banda, també 
ho va fer arribar a tots els centres 
d’educació secundària de la ciutat via 
telemàtica.

A part de tot això, es va realitzar una 
campanya comunicativa i es va distri-
buir un cartell i un banner mantenint, 
però actualitzant, la línia gràfica ja 
creada anteriorment pel CJB.

Cal mencionar, que hi ha hagut una 
important millora respecte les elec-
cions del 2016 en la coordinació 
dels diferents agents que actuen en 
aquesta línia: l’IMEB, el Departament 

de Joventut de l’Ajuntament, els Punts 
JIP i el propi CJB. S’han realitzat reu-
nions de coordinació i en tot moment 
hi ha hagut una comunicació fluida 
per afavorir que tothom treballés 
de manera unitària. A més, des dels 
Punts JIP s’ha afavorit la difusió entre 
els centres i l’alumnat dels materials 
creats pel CJB, així com s’han promo-
gut diverses accions per la seva banda 
per tal d’acompanyar a l’alumnat que 
es presentava a les eleccions. 

La majoria d’aquestes accions han 
estat reportades al CJB en format de 
notícies per tal que s’anessin penjant 
al web sortimdelaula.cat i es pogués 
anar fent un seguiment acurat de tot 
allò que estava passant als instituts 
durant les eleccions.

Formació de representats de l’alum-
nat
Al 2018 s’ha implementat la primera 
fase d’aquesta línia, que anava enfo-
cada en la realització d’una formació 
dirigida a les persones representants 
de l’alumnat dels centres de secun-
daria de la ciutat, ja fossin conselle-
res escolars, delegades de classe o 
representants d’alguna assemblea 
d’estudiants. Per a realitzar la forma-
ció, finalment es van tenir en compte 
més agents que en un principi, ja que 
es va treballar de manera conjunta 
amb l’IMEB, les entitats estudiantils, el 
Departament de Joventut i els Punts 
JIP. De fet, i per tal de dotar d’encara 
més coherència a tota la feina enfo-
cada a la promoció de la participació 
estudiantil, tant aquesta línia com la 
8.5. Campanya de Foment del Vot a 
les eleccions al Consell Escolar i la 8.8. 
Coordinació d’espais de participació 
estudiantil a nivell territorial s’han 
treballat de manera conjunta i coordi-
nada entre els diferents agents i entre 
les diferents línies. 

Amb aquesta finalitat, la formació de 
representants que es va acabar consti-
tuint com un tret de sortida a la parti-
cipació estudiantil territorial, ja que va 
comptar de dues parts: una primera 
enfocada a eines de representació 

i, una segona, enfocada a promoure 
torbades entre l’alumnat d’un mateix 
districte per tal de treballar en pro-
postes de canvi conjuntes. Aquesta 
segona part va ser liderada des dels 
Punt JIP, ja que en les reunions de 
coordinació amb l’IMEB, el Departa-
ment de Joventut i els propis Punt JIP, 
es va decidir que aquests havien de 
ser les figures de referència a l’hora de 
promoure aquesta participació terri-
torial, ja que, a diferencia dels altres, 
aquest era l’únic agent que ja actuava 
de manera territorialitzada en el sinus 
dels centres educatius.

La formació va ser tot un èxit i hi van 
assistir 220 alumnes provinents de 
22 centres diferents. Val a dir que en 
un inici es van obrir 150 places, però 
vist que molts centres s’havien de 
quedar fora o en llista d’espera, es va 
decidir fer una aposta per part del CJB 
i es van ampliar 70 places per donar 
resposta a la demanda tant gran que 
hi va haver.

Per acabar, cal esmenar que durant 
tot aquest procés també s’ha anat 
dissenyant com hauria de ser l’estruc-
tura ideal de les formacions per tal 
d’ampliar la oferta a la demanda que 
hi ha per part dels centres i, d’altra 
banda, per promoure i establir una 
participació territorial estudiantil real. 
Aquest disseny s’ha fet conjuntament 
entre tots els agents abans esmenats 
i s’espera poder disposar d’un major 
finançament en un futur proper per tal 
de poder-ho posar en marxa.

Sortimdelaula.cat
Durant el 2018 s’ha reestructurat tot 
el web i s’han vehiculat a través del 
portal les informacions d’un total de 
4 projectes. També s’han ampliat els 
recursos que es poden trobar, s’han 
publicat alguns articles d’opinió en 
un nou apartat del web que funciona 
com a blog i i s’han generat moltes 
més noticies.
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Participació infantil

Activitats destacades

El programa de Participació infantil s’inicia per primera ve-
gada amb l’objectiu de contribuir a la promoció de la partici-
pació infantil. La implementació d’un programa destinat a la 
infància dut a terme pel Consell de la Joventut de Barcelona 
es deu a la llarga trajectòria i experiència que té el CJB en 
qüestions de participació amb perspectiva de ciutat.

La raó de l’existència d’aquest programa resideix en la 
creença que a participar s’aprèn participant i que, per tant, 
són aprenentatges i conceptes que s’han d’anar adquirint des 
de la infància.

A més a més, amb aquest programa també es pretén tren-
car amb la visió de que la infància és únicament una etapa 
de procés cap a l’edat adulta, ja que la visió de l’infant que 
reivindica aquest programa parteix de la idea que l’infant 
és un subjecte del present, amb inquietuds, necessitats i 
interessos que han de tenir veu pròpia. Per tant, aquest 2018 
i 2019 el CJB entoma el repte de promoure la participació des 
de la infància per tal d’aconseguir una societat més justa a on 
s’escoltin totes les veus. El programa entoma la promoció de 
la participació infantil des de diferents nivells.

En aquest sentit, cal destacar la línia “9.1. Implementació 
d’una prova pilot del projecte de contribució a la participació 
infantil als centres educatius”, que es tracta d’una adaptació 
del projecte Visc, Convisc... Participo! a la infància.

Així doncs, entre aquest projecte i la nova implementació del 
VCP que es realitzarà a 1r cicle d’ESO (explicat al programa 
d’Educació), s’assolirà la promoció de la participació a totes 
les edats. En un altre nivell, també cal destacar la línia “Explo-
rar noves vies de promoció a la participació infantil a nivell 
municipal”, ja que es desenvolupa en un altre nivell i amb una 
visió de ciutat i municipalitat.

Per últim, també s’entomen dues línies dirigides a les enti-
tats d’associacionisme educatiu, les quals ja parteixen d’una 
mirada que situa l’infant al centre, per tal de facilitar-los-hi 
eines per seguir millorant en la seva tasca i que esdevinguin 
referents de la participació infantil.

Implementació d’una prova pilot del 
projecte de contribució a la participació 
infantil als centres educatius 
Aquesta línia ha anat enfocada a promou-
re la metodologia del projecte Visc, Con-
visc... Participo! en el marc de l’educació 
primària, en tant que és una manera de 
començar a treballar els mateixos con-
tinguts en edats més primerenques. Així 
doncs, s’ha decidit aturar el projecte. Les 
raons són dues: per una banda, la manca 
de temps a causa de la idiosincràsia de la 
feina el dia a dia del CJB, i d’altra banda, 
i no menys important, la necessitat de 
reformular la metodologia del projecte, ja 
que repetia el model de projecte repro-
ductor i no pas multiplicador del VCP. 

D’aquesta manera, el projecte està 
dissenyat però no s’ha iniciat la prepara-
ció de la implementació planificada pel 
darrer trimestre del 2018.  A banda de 
tot això, i també per evitar la implemen-
tació d’aquest projecte en solitari i sense 
connexió amb altres projectes que s’es-
tiguessin promovent en les escoles de 
la ciutat, el CJB es va posar en contacte 
amb l’Institut de la Infància per veure si 
es podia aprofitar el disseny del projecte 
en el marc d’algun altre que s’estigués 
desenvolupant. A dia d’avui, encara no 
s’ha trobat una possible col·laboració 
que dotés de més sentit el projecte, però 
es manté la possibilitat oberta de cara al 
2019.

Explorar noves vies de promoció a la 
participació infantil a nivell municipal
Seguint amb la planificació plantejada a 
la implementació, una persona del Se-
cretariat i una persona de l’equip tècnic 
del CJB van participar de la formació 
sobre el model de Change Factory, un 
model  implementat a Noruega i que va 
ser oferta pel Departament de Promoció 
a la Infància.

D’altra banda, el CJB també ha participat 
de manera molt activa amb la creació 
del Pla de Joc, resultat de la mesura de 
govern aprovada al 2018 “Barcelona dóna 
molt de joc”. Aquest Pla va ser presentat 
en un grup de treball d’associacionisme 
educatiu, espai en que les federacions 
van fer moltes aportacions. D’altra banda, 

el CJB també s’ha reunit en altres dues 
ocasions amb la direcció del Pla, ha 
participat dels espais de participació 
ciutadana de la construcció del Pla i 
forma part de la Comissió de Seguiment 
d’aquest. De la mateixa manera, el CJB 
també participarà d’una ponència el dia 
de la Presentació del Pla de Joc.

A partir d’aquesta participació al Pla de 
Joc, el CJB i les federacions d’associacio-
nisme educatiu que li són membres par-
ticiparan d’un projecte tractor impulsat 
per l’Institut de la Infància “Esplais i caus 
sortim a jugar: Zones prioritàries pel joc 
en certes places i carrers tallers dissab-
tes a la tarda”. Aquest s’iniciarà al 2019.

Promoció d’espais de participació infan-
til en els esplais i caus
Durant el 2018 s’han fet totes les plani-
ficacions per tal de desenvolupar la im-
plementació tal i com estava plantejada. 
No obstant s’havia programat realitzar 
el taller al novembre del 2018, el grup 
de treball d’associacionisme educatiu va 
proposar canviar-la per acomodar-la mi-
llor als tempos de les persones monitores 
i caps dels esplais i caus de la ciutat. Així 
doncs, aquest taller es durà a terme el 26 
de març de 2019.

De totes maneres, per tal de planificar-lo 
de manera conjunta aquest taller s’ha 
treballat en 3 grups de treball d’associa-
cionisme educatiu, del que ha sorgit una 
comissió específica per tal de dur-lo a 
terme.
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Drets de ciutadania

Activitats destacades

El programa de Drets de Ciutadania del Consell de la Joventut 
de Barcelona té com a objectiu la protecció i promoció de la 
llibertat i la igualtat entre les persones, així com la no discrimi-
nació per qualsevol motiu d’origen, diversitat afectivosexual, 
gènere o diversitat funcional.

Les línies i actuacions d’aquest programa venen marcades pels 
Grups de Treball de Diversitat Funcional, d’Interculturalitat i 
l’Aixada Antiracista, així com, més tangencialment, els Grups 
de Treball de LGBTI+ i de Feminismes.

Aquest programa és generador de discurs sobre els Drets
Humans des del moviment associatiu juvenil, sobre la neces-
sitat de respectar la inclusió i generar espais segurs indepen-
dentment de les circumstàncies que travessen a cadascú, així 
com proposa projectes d’actualitat i que situen les persones 
joves i les seves necessitats i drets a l’agenda política.

Festival de la Diversitat
El dissabte 12 de maig, entre les 16 i les 
20h, es va comptar amb la participació 
d’ECOM, les JUP, ACAPPS, AECS i la 
Xarxa Antirumors que van dinamitzar un 
total de 14 activitats simultànies.

El Festival va comptar amb un total de 
13 caus i esplais inscrits, més un assis-
tent sense inscripció prèvia, que van su-
mar 174 infants i joves. Si bé la quantitat 
és menor que a la dels altres anys, això 
es deu a que, donada la saturació dels 
espais en edicions prèvies i per petició 
de les entitats que organitzaven les 
activitats, el nombre màxim de partici-
pants es va concretar en un màxim de 
14 grups o bé, de 200 infants.

Tot i la pluja constant durant tota la 
tarda, que va causar la cancel·lació de 
l’activitat del circuit de cadires d’ECOM, 
la les activitats programades es van 
poder redistribuir a l’espai tancat de La 
Fontana i els torns d’activitats no es van 
veure afectats.

A la nit, el concert va comptar amb la 
participació del grup Blind Reverendo, 
format per persones migrades i un can-
tant amb ceguera; i el duet de hip-hop 
lesbofeminista Ascensa Furore. L’assis-
tència no va ser massa rellevant, motiu 
pel que es planteja annular aquesta part 
del festival i poder invertir en ampliar 
la de la tarda, que sempre és un èxit 
d’assistència.

Foment de l’associacionisme del poble 
jove i gitano i difusió sobre la realitat 
cultural d’aquest col·lectiu
L’acció de la línia “Gitanismes” al 2018 
va consistir en una ponència sobre 
feminismes gitanos a càrrec de Sílvia 
Agüero, activista gitana, feminista i 
lactant, a la Lleialtat Santsenca el 16 
d’octubre.

La Sílvia Agüero va exposar, durant 
dues hores, una breu història del poble 
gitano a la península amb perspectiva 
de gènere, així com la situació legal de 
les dones gitanes dins un Estat antigi-
tano com l’Espanyol -i com gairebé  la 
resta dels estats europeus-. Va explicar 

la diferència entre gitanofòbia i antigi-
tanisme, i va entrar en discriminacions 
específiques dins l’educació formal, la 
sanitat o l’urbanisme.

L’acte va ser tot un èxit, amb 175 as-
sistents que van copsar l’auditori de la 
Lleialtat Santsenca, i posteriorment a 
l’exposició es va iniciar una enriquidora 
ronda de preguntes amb el públic de 
més d’una hora on diferents assistents 
gitanes van confrontar el seu punt de 
vista amb la Sílvia i van fer palesa la 
diversitat d’opinions i de manera d’en-
carar l’emancipació i els feminismes al 
poble gitano.

Finalment, l’acte es va complementar 
amb la redacció d’una entrevista a la 
Sílvia Agüero per al web del CJB i amb 
el seguiment en directe de l’acte per 
Instagram i Twitter.

La Fontana Adaptada
Des del GT de Diversitat Funcional, es 
considera que per l’ús que hi ha de 
l’equipament per part de persones amb 
diversitat funcional, és molt important 
que al Espai Jove La Fontana es duguin 
a terme diversitat de millores d’adapta-
bilitat.

Resta pendent la implementació de les 
millores recollides en l’informe que va 
realitzar el Districte de Gràcia l’any 2017: 
esglaó de la porta d’entrada, pendent 
de l’espai d’entrada de l’equipament, 
senyalística i adaptació del wc, entre 
altres. 

Dia de la Diversitat
Els dies 22, 23, 24 i 25 d’octubre en ho-
rari de matí i va comptar amb la partici-
pació de més de 800 joves provinents 
de centres d’educació públics de la 
ciutat de Barcelona.

D’entre les entitats de Diversitat Funcio-
nal membres del CJB, van participar-hi 
ECOM, Saräu i les JUP.

ECOM va participar amb el seu ja tradi-
cional circuit d’obstacles per persones 
amb mobilitat reduïda, però també 
amb un dels seminaris de llarga durada 

sobre diversitat motriu. Saräu, per la 
seva banda, va participar amb un dels 
seus tallers d’oci i diversitat funcional, 
tot centrant-se en la capacitat transfor-
madora de l’oci i les activitats culturals 
quan aquestes impliquen les persones 
amb diversitat. Per últim, les JUP va 
participar amb una mostra de tiflotec-
nologia. 

La valoració és positiva un any més i les 
entitats participants fan un retorn molt 
positiu a més i fan explícites les seves 
ganes de participar en futures edicions. 
A més, es valora que l’espai hagi tornat 
a ser la Fontana, ja que en l’any anterior, 
a Can Batlló, es van presentar moltes 
dificultats degut a que l’espai no es 
troba adaptat a la mobilitat reduïda, la 
ceguera o altres diversitats funcionals.
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