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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 participació i l'associacionisme juvenil
entenent que associar-se i participar és una de les principals eines de transformació a les mans
de la població juvenil per incidir en l'entorn. D'aquesta manera, des del CJB s’ha seguit
apostant per fer seguiment de les polítiques juvenils de la ciutat, especialment del Pla
d'Equipaments i Serveis Juvenils i per la participació directa i foment de la participació al PAM
a partir dels eixos de treball del PAJ. D'altra banda, també s'ha enfortit la perspectiva territorial
del CJB amb una nova metodologia de treball compartida entre la tècnica de Territori del CJB i
la tècnica CRAJ mòbil. Pel que fa a l'àmbit cultural, el CJB ha consolidat i augmentat la
presència de les entitats d'oci alternatiu i actes com el Fontana By Night o el Manga Associa't.
Per últim, també s’ha treballat per l’augment de l'impacte comunicatiu de l'activitat del CJB i
seguir apostant per la recerca i difusió de les persones joves en els mitjans de comunicació.

1.A. Objectius
Objectius generals del programa
Donar suport a les joves associades i a les plataformes territorials existents i promoure la
participació territorial com a eina de transformació de proximitat.
Recollir les demandes i propostes del moviment associatiu juvenil de la ciutat i apropar-les a
les administracions.
Fer seguiment i avaluació de les polítiques públiques executades des de l'Ajuntament de
Barcelona, en especial de l'execució del Pla d'Adolescència i Joventut 2017-2021
Apoderar comunicativament el Moviment Associatiu Juvenil potenciant la comunicació
interna i externa del CJB amb l'objectiu de fomentar la participació de les entitats membres i
donar a conèixer les activitats i posicionaments del Consell de la Joventut de Barcelona i del
Moviment Associatiu Juvenil de la Ciutat.
Ser un punt de trobada neutre per a les entitats juvenils d’Oci Alternatiu i Cultura Dispersa
per incentivar les col·laboracions i el treball en xarxa.
Oferir una alternativa d’Oci Nocturn diferent del model hegemònic de festa per als i les joves
de Barcelona.
Fomentar el creixement de l’àmbit associatiu d’Oci Alternatiu entre els assistents al Manga
Barcelona i realitzar xarxa entre les entitats juvenils participants
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1.B. Descripció de les accions
1.1 Creació i manteniment d'una base de dades per recopilar l'estat de les
entitats i plataformes territorials de la ciutat de Barcelona
Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2020
S'ha generat el disseny de la base de dades perquè sigui una eina útil on concentri tota la
informació necessària en relació a l'associacionisme juvenil de cada districte. Després, s'ha
actualitzat la informació dels 8 districtes amb els que s'ha treballat. En motiu de la covid-19,
no s’han pogut completar les reunions previstes.
Indicadors
Tenir recollida tota la
informació de les reunions
pre regidoria i amb
regidoria de cada districte
Nombre d'entitats i
plataformes contemplades
a la BBDD.
Tenir les informacions de
les entitats i les
plataformes territorials
juvenils actualitzades.
Materials obtinguts
Nombre i perfil d'entitats /
persones beneficiàries

Assolit en els districtes on s'han realitzat les dues reunions.

Es contemplen 73 entitats juvenils i 9 plataformess territorials.

S'han actualitzat les informacions de les entitats participants
durant el 2020.

Base de dades de les entitats i plataformes territorials juvenils.
Durant el 2020, s'han beneficiat del projecte 27 entitats
juvenils i 7 plataformes territorials.
Al llarg de tot el 2020.

Dates de realització
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1.2 Seguiment de les polítiques juvenils de districte i acompanyament de les
entitats i plataformes en la interlocució amb les regidories de districte
respectives
Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2020
Durant el 2020 s'ha fet seguiment de les necessitats de l'associacionisme juvenil de 8 dels 10
districtes de Barcelona. L’inici del confinament va aturar el procés de manera parcial a Nou
Barris i les Corts , on no es va poder arribar a fer la reunió amb cada regidoria, i de manera
total a Horta-Guinardó i Ciutat Vella, on no es va poder realitzar la reunió amb entitats ni
amb les regidories.
Pel que fa als 8 districtes treballats, es valora positivament la nova manera d’aproximar-se a
les associacions juvenils de cada districte per detectar el seu estat i relacionar-les amb les
polítiques juvenils que s'estan implementant a cada territori. A partir de les reunions amb
regidoria es van iniciar algunes accions per abordar problemàtiques concretes, però van
quedar aturades per la covid-19. Durant el confinament, com que s'han paralitzat les
reunions de Territori, s'ha fet un treball intern per planificar com abordar determinades
necessitats de l'associacionisme, en quines mesures de govern es recullen i s’han identificat
quins agents hi estan implicats. Finalment, entre setembre i desembre s'ha treballat amb el
Departament de Joventut per proposar noves maneres de treballar d'una forma més
coordinada amb l'equip tècnic dels districtes.
Indicadors
Nombre d'entitats i/o
plataformes que han estat
contactades per participar
de les reunions amb la
regidoria del seu districte

S'han contactat 73 entitats juvenils i 9 plataformes territorials.

Nombre d'entitats i/o
plataformes que han
acompanyat al CJB a les
reunions de regidoria del
seu districte

27 entitats i 7 plataformes territorials. Durant el 2020 s'han
centrat esforços en poder donar resposta a menys entitats
amb un seguiment continuat. Per les dimensions de l'Àmbit de
Territori es valora molt positivament poder fer seguiment de
27 entitats i 7 plataformes territorials de diferents districtes de
Barcelona.

Nombre de reunions entre
el CJB i les entitats i/o
plataformes territorials
realitzades per tal de

S'han realitzat 8 reunions de preparació per 6 regidories de
districte. Dues reunions només van ser preparatòries perquè,
tant amb Nou Barris com amb les Corts, per l'arribada de la
covid-19 no es va poder dur a terme la reunió amb regidoria.
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preparar les reunions amb
les regidories de districte
Nombre d'acords presos
entre les entitats i/o
plataformes que han
requerit de seguiment per
part del CJB

A les reunions amb regidoria costa arribar a acords concrets.
Més aviat, allà on es detecta una problemàtica o alguna línia
de treball, s'emplaça a treballar-ho de forma específica.
D'aquest tipus, es van arribar a 9 acords força genèrics de
continuar treballant les problemàtiques presentades.

Grau de satisfacció general
de les entitats i les
plataformes territorials

En general, les entitats i plataformes juvenils participants
valoren positivament l'apropament del CJB per abordar les
seves problemàtiques. De totes maneres, hi ha un grau
d'insatisfacció perquè moltes problemàtiques que presenten
les arrosseguen des de fa anys i hi ha un desgast generalitzat
en l'associacionisme juvenil en relació sobretot a la falta
d'espais i de reconeixement dels seus projectes.

Materials obtinguts

Nombre i perfil d'entitats /
persones beneficiàries
Dates de realització

- Actes de les reunions amb les regidories de cada districte
- Actes de les reunions entre el CJB i les entitats i/o
plataformes territorials
- Correus electrònics
Durant el 2020, s’han beneficiat del projecte 27 entitats
juvenils i 7 plataformes territorials.
Durant tot el 2020. Entre gener i març de forma presencial i
des del març fins el desembre treball intern per planificar
millor l'Àmbit de Territori del CJB.
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1.3 Seguiment del Pla d'Equipaments Juvenils de Barcelona (PEJB)
Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2020
Enguany, s'ha revisat l'estat i presència de les entitats juvenils en les diferents reunions de
l'àmbit de Territori, així com en trobades amb el Departament de Joventut de l'Ajuntament
de Barcelona. El format de les reunions ha estat en funció de situacions concretes i convidant
els agents implicats. Així doncs, no hi ha hagut una trobada específica de revisió i seguiment
del PEJB en el seu conjunt.
Indicadors
Haver realitzat un informe
anual sobre el seguiment
del pla (informe unitari de
l'estat territorial del
moviment associatiu
juvenil).
S'han facilitat les
reivindicacions respecte el
PEJB de les entitats i
plataformes a
l'Ajuntament.

Materials obtinguts

No assolit, tot i que s'ha treballat en la definició d'informes per
cada territori i un informe unificat de la ciutat de Barcelona. Es
començaran a publicar el gener de 2021 i substitueixen la
proposta d’informe inicial que es volia fer sobre el seguiment
del pla.

Assolit, s'ha dut a terme en les diferents reunions de territori
amb les Regidories de cada Districte, amb tècnics i tècniques
de joventut del Districte i en trobades amb el Departament de
Joventut.

No s'han obtingut materials en concret per aquesta línia, sinó
que les actes de les reunions de Territori recullen aquesta
informació.

Nombre i perfil d'entitats /
persones beneficiàries

Les beneficiàries d’aquesta línia són les entitats juvenils de la
ciutat de Barcelona en la seva totalitat.

Dates de realització

Tot el 2020, especialment el seguiment va ser més intensiu el
primer trimestre de l’any (sense confinament).
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1.4 Avaluació i seguiment del Pla d'Adolescència i Joventut 2017-2021
Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2020
Durant el mes de febrer i març del 2020, el CJB ha treballat de la mà de les plataformes
territorials i les federacions d'entitats educatives als processos de participació pels PAD's,
PAM i Pressupostos Participatius.
En primer lloc, en les reunions mantingudes amb les regidories de cada districte s'ha
promogut que es realitzessin sessions específiques de PAD per a entitats juvenils. En segon
lloc, el CJB va promoure la sessió participativa 'Debat jove: transformació i territori' d'acord
amb els eixos 2 i 4 del Pla d'Adolescència i Joventut per tal de poder proposar noves mesures
i projectes concrets al PAM i als Pressupostos Participatius. En aquesta sessió hi van
participar 18 persones provinents de plataformes territorials i d’entitats d'educació en el
lleure. Així doncs, el CJB ha donat suport pràctic per a les entitats que volien pujar els seus
projectes a la Plataforma Decidim i en l'estratègia de comunicació d'aquests.
L’esclat de la covid-19 ha provocat la necessitat de replantejar alguns dels objectius i accions
recollides al PAJ. D’aquesta manera, el CJB ha participat en el grup de treball La Joventut No
S’atura promogut des del Departament de Joventut i, específicament, en la comissió
d’Habitatge d’aquest grup de treball.
Indicadors
Un mínim de 10 membres
del CJB participant de la
sessió del PAM.

S'ha assolit satisfactòriament amb 18 participants de la sessió.

Informe de seguiment de la
implementació de les
mesures del PAM-PAJ
(inclòs en l'informe anual
de l'estat territorial).

S'ha assolit satisfactòriament, ja que s'ha treballat en l'àmbit
de Territori i la nova organització de processos. Les mesures
del PAJ s’han treballat i actualitzat en el context derivat de la
covid-19 en el marc del grup de treball i document final La
Joventut No S’atura.

Revisar els informes anuals
i elaborar un document de
conclusions i aportacions al
procés i al pla.

Finalment aquesta acció no s'ha realitzat tal com estava
descrita, de manera que no s'ha assolit l'indicador.

Materials obtinguts

S'han obtingut les diferents propostes penjades a la
Plataforma Decidim, així com actes i documents de treball de
l'àmbit de Territori on s'incloïen les valoracions i seguiment
d'eixos i mesures del PAJ.

Nombre i perfil d'entitats /
persones beneficiàries

Se n’han beneficiat els membres de les entitats d'educació en
lleure de la ciutat i membres de plataformes territorials, així
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com, de manera general, l’associacionisme dels diferents
barris

Dates de realització

La sessió del PAM es va dur a terme el 27 de febrer de 2020 i el
procés d'acompanyament i seguiment entre febrer i juny del
2020. La participació al grup La Joventut No S'atura es va dur a
terme al llarg de 9 trobades diferents entre abril i juliol, la
presentació a la Comissió Interdepartamental es va fer el 28
d'octubre de 2020.
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1.5 Informe Estat de la Joventut
Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2020
En primer lloc, durant el 2020 s'ha procedit a realitzar l'anàlisi dels resultats i impacte dels
Informes de l'Estat de la Joventut (IEJ) publicats en els últims anys i també s'ha realitzat una
diagnosi de com hauria de construir-se un nou IEJ que fos pràctic i útil.
Amb el context derivat de la pandèmia per la covid-19 i amb l'elaboració dels nous informes
de Territori que serveixen per analitzar l'estat de l'associacionisme juvenil a cada districte,
s'ha valorat que no és necessari realitzar un altre informe de l'estat de l'associacionisme
temàtic. Així doncs, de moment el CJB per realitzar els informes territorials i, de cara a un
futur, s'obre la possibilitat de dur a terme diagnosis de l'associacionisme en temes concrets.
Indicadors
Haver dut a terme un
mínim d'una trobada amb
entitats i el secretariat del
CJB per reformular l'IEJ.
Grau de repercussió de
l'informe (a nivell
comunicatiu i
d'enviaments)
1 Acte de presentació de
l'Informe
Materials obtinguts
Nombre i perfil d'entitats /
persones beneficiàries

S'ha assolit, ja que es va treballar en diferents reunions de
Secretariat durant el primer trimestre del 2020.

No s'ha assolit, ja que la línia s'ha modificat.

No s'ha assolit, ja que la línia s'ha modificat.

Actes de les reunions de Secretariat del CJB.
--Primer trimestre del 2020.

Dates de realització
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1.6 Suport a la gestió associativa
Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2020
Aquest any hem continuat enfortint la Plataforma de Gestió Ciutadana, seguint participant i
aportant la visió de les entitats juvenils.
S’han treballat els següents temes:
- Procediments d’adjudicació directa
- Pla Estratègic: Patrimoni Ciutadà 2020-2023
- PAM: Les polítiques municipals de suport a l'associacionisme formal i informal
- Auditories de subvencions
- Assegurances de responsabilitat civil (voluntaris, accidents i junta)
- Propostes associatives al Pacte de Ciutat
- Normativa: llei de subvencions, carta municipal.
Cal destacar la reunió de seguiment amb la Regidoria de Participació (Marc Serra) on l’eix
central de treball va ser el pilot per al pla de xoc en xarxes de suport als casals comunitaris. I
també seguint ampliant les demandes dels equipaments de gestió ciutadana a nivell de ciutat
de Barcelona.
També cal destacar tot el treball que el CJB continua fent amb el Fons de Contingències, on
formem part del grup motor que impulsa el projecte i que seguim activament
desenvolupant-lo. S’ha fet un treball d’anàlisi mitjançant una enquesta de totes les entitats
que podrien participar-hi i a partir d’aquí s’ha acabat de definir tot el pla de treball, el
cronograma, el reglament del fons i la governança. Al gener del 2020 es va fer la presentació
de proposta de treball i s’espera el resultat final durant el primer semestre del 2021.
A la plataforma de gestió ciutadana hi han participat de mitjana unes 20 entitats. Al grup
motor del fons de contingències hi han participat 6 entitats, una de les quals és el CJB.
Indicadors
Un mínim de 3 reunions
anuals de PGC
Un mínim de 2 reunions
anuals de Fons de
Contingències
Materials obtinguts

S’han realitzat 4 reunions plenàries de la PGC i 1 amb regidoria.

S’han realitzat un total de 10 reunions del grup del Fons.

Del Fons de Contingències:
- Resultats enquesta
- Reglament
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Nombre i perfil d'entitats /
persones beneficiàries

Dates de realització

- Pla de treball + cronograma
- Pressupost
- Governança del fons
Unes 25 entitats que gestionen equipaments de forma cívica a
la ciutat de Barcelona.
- Reunions del fons de contingències: 7/02/2020, 5/03/2020,
18/03/2020,
22/03/2020,
29/04/2020,
4/06/2020,
14/12/2020, 17/12/2020, 24/12/2020.
- Reunions de la PGC: 22/01/2020, 28/04/2020, 21/07/2020,
29/10/2020, 19/11/2020.
- Reunió Regidoria Participació: 28/05/2020
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1.7 Pla de comunicació del CJB
Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2020
Durant el 2020 s'ha procedit a la formació dels diferents tècnics de comunicació del CJB i els
serveis i equipament que gestiona, així com dotar-los de recursos per poder portar a terme el
pla de comunicació.
S'ha valorat, però, la idoneïtat de dissenyar aquest pla de comunicació dedicant un espai únic
per àmbit de treball del CJB, segons recomanació de la formació externa, i no pas en detall
per línia, ja que no es considera estrictament necessari i suposa una inversió de recursos
supèrflua.
Així doncs, el 2021, el CJB estrenarà Pla de Comunicació per àmbits de treball, tot coordinat
amb els plans de comunicació del CRAJ i l'Espai Jove La Fontana.
Indicadors
Elaborar el Pla de
Comunicació
Efectuar les accions segons
el calendari establert al Pla.
Millora de l'impacte en
xarxes del CJB
Materials obtinguts

Assolit. Pla de Comunicació elaborat per portar-lo a terme al
2021.
Pendent pel 2021.

Assolit. El compte de Twitter del CJB ha assolit un increment de
1322 seguidors al 2020, així com 412 al compte d'Instagram.
Pla de Comunicació pendent a implementar el 2021.

Nombre i perfil d'entitats /
persones beneficiàries

El Pla de Comunicació respon a necessitats internes de l'equip
i, per tant, els beneficiaris són els treballadors i voluntaris del
CJB i l'equipament i serveis que gestiona.

Dates de realització

Formacions i consultes externes a inicis d'any, i elaboració del
Pla de cara a 2021 durant la tardor.
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1.8 Joves i mitjans de comunicació
Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2020
L'estudi, finalment anomenat 'Estudi del tractament mediàtic dels joves a la premsa digital
catalana', ha estat un encàrrec a l'entitat d'investigació sobre mitjans Grup de Periodistes
Ramon Barnils (Grup Barnils) i finançat conjuntament amb el Consell Nacional de la Joventut
de Catalunya (CNJC).
Per dur-lo a terme, el Grup Barnils va realitzar un clíping de totes les notícies que
contingueren les paraules "jove" i "joventut" als quatre mitjans catalans amb major públic a
les xarxes (La Vanguardia, El Periódico, el Diari Ara i Nació Digital) entre els mesos de febrer i
juny de 2020, tot fent una anàlisi qualitativa del to i el contingut d'aquestes notícies.
Els resultats van generar força sorpresa i preocupació, ja que, entre d'altres indicadors, es va
detectar que 6 de cada 10 notícies relacionen la joventut amb la violència i que, a més, la
principal font d'informació sobre joventut és la policia i altres forces de l'Estat, que copsen
un 44% de les notícies. Tot i que en un principi s’havia pensat que es els resultats recollirien
el retrat de les persones joves com a mandroses o hedonistes, el resultat va girar entorn de
la consideració de les persones joves com a "violentes". A més, cal afegir que
l'associacionisme només apareix a un 1% de les notícies, qüestió que ha generat també
preocupació en tant que plataforma d'associacions juvenils.
Aquestes conclusions de l'informe van ser presentades en roda de premsa sense públic
presencial, donades les circumstàncies sanitàries, al Col·legi de Periodistes de Catalunya el 29
d'octubre, acte que va estar seguit digitalment per 49 periodistes i que va ser cobert
posteriorment en 21 notícies de premsa. Es destaca haver aparegut a El Periódico i La
Vanguardia, en tant que mitjans interpel·lats per l'informe, i a Catalunya Ràdio, en tant que
mitjà públic d'abast nacional.
De cara a l'any 2021 es planteja fer servir l'informe i les seves conclusions per fer incidència
política, reunir-nos amb institucions i organismes rellevants i poder extreure'n mesures i
compromisos que millorin la imatge de les persones joves als mitjans.
Indicadors
3 reunions de coordinació
amb el CNJC
3 reunions de coordinació
amb el Grup Barnils

Assolit. S'han fet un total de 8 reunions amb el CNJC per portar
a terme aquest projecte.
Assolit. S'han fet un total de 5 reunions amb Grup Barnils per
portar a terme aquest projecte.
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3 reunions amb entitats i
institucions rellevants per
l'activitat periodística
Informe elaborat i
maquetat
Presentació pública de
l'informe
Difusió de l'informe en
versió digital i en paper

Materials obtinguts

No s'ha assolit, ja que la incidència política i institucional està
pensada pel 2021.

Assolit.

Assolit el 29 d'octubre.

Assolit.

Els materials obtinguts aquest any han estat el propi informe
tant en format esborrany com finalment maquetat, la base de
dades brutes per elaborar l'informe, l'acta de les diferents
reunions i la pròpia presentació pública en format vídeo.

Nombre i perfil d'entitats /
persones beneficiàries

D'aquesta campanya s'en beneficien totes les entitats membre
del CJB i del CNJC, ja que una de les finalitats és que les
associacions i col·lectius juvenils de Barcelona i Catalunya
guanyin presència als mitjans. A més a més, se'n beneficia la
totalitat de la joventut en tant que col·lectiu estigmatitzat, ja
que es posa amb dades objectives sobre la taula la necessitat
de fer un millor tractament de les persones joves als mitjans.

Dates de realització

L'informe es va fer entre març i abril i, degut a les
circumstàncies sanitàries, la presentació es va endarrerir fins
al 29 d'octubre. Posteriorment s'han recollit els impactes en
premsa.
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1.9 Coordinació i seguiment de les entitats d'Oci Alternatiu i Cultura Dispersa
Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2020
Aquest any ha estat marcat per la pandèmia i el confinament. Les entitats que formen l'Espai
d'Univers Alternatiu s'han hagut d'adaptar a les mesures de confinament: la majoria han
pogut portar la seva activitat en un format virtual i han col·laborat entre elles en els diferents
espais de treball, però aquelles que participaven menys i tenien poca activitat han baixat el
ritme.
Hi ha hagut un total de 8 espais de treball, on s'han tractat els diferents projectes realitzats.
També es va dur a terme una taula de coordinació amb totes les entitats catalanes per
establir un calendari únic d'activitats i mantenir actiu el sector, tot i que el confinament ha
trencat molta part de l'activitat. Aquests espais de treball han servit per enxarxar les
associacions i compartir eines i experiències per tal d'adaptar-se millor a la nova normalitat.
Indicadors
La realització d’espais de
treball amb quòrum de
mínim 3 entitats. Un mínim
de 10 anualment.
Contacte amb un mínim de
30 entitats al llarg de l’any
natural.
Realització d’una taula de
coordinació i enxarxament
de les entitats.

S'ha assolit el quòrum mínim en tots els espais de treball. S'han
dut a terme 8 espais de treball (no s'ha arribat als 10 anuals
degut a la davallada d'activitat els primers mesos de
confinament).
S'ha tingut un contacte directe amb 20 entitats (no s'ha arribat
a més ja que el confinament ha parat l'activitat de gran part
del sector). Tot i això, el CJB ha rebut feedback de l'estat
d'altres entitats a través de les que seguien participant.
Realitzada satisfactòriament el mes de gener.

Materials obtinguts

Calendari de Google de la taula de coordinació a
universalternatiu@cjb.cat, actes dels espais de treball
d'Univers Alternatiu.

Nombre i perfil d'entitats /
persones beneficiàries

S'ha tractat directament amb 20 entitats, tot i que
indirectament s’ha mantingut contacte amb més entitats
integrades en plataformes i altres espais col·lectius.

Dates de realització

S'ha realitzat la taula de coordinació al gener, i s'han dut a
terme espais de treball per cada projecte de manera
continuada al llarg de l’any.
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1.10 Reconeixement de l'Oci Alternatiu i la Cultura Dispersa com a àmbit de
la cultura
Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2020
S'ha creat la fitxa d'Entitats Lúdic-Culturals en col·laboració amb diverses entitats de l'àmbit i
del CRAJ (Centre de Recursos per Associacions Juvenils):
- Endinsem-nos en l’oci alternatiu (I): tipus i característiques
- Endinsem-nos en l’oci alternatiu (II): tipus i característiques
- Endinsem-nos en l’oci alternatiu (III): entitats juvenils!
Aquests tres articles han estat publicats al web del CRAJ, per tal de donar visibilitat a aquest
àmbit associatiu i donar-ho a conèixer a la resta d'entitats de Barcelona.
Indicadors
Un mínim de cinc grups de
treball.

La participació d'un mínim
de 10 entitats juvenils de
Cultura Dispersa i Oci
Alternatiu.
Haver participat en un
mínim de dos espais de
ciutat amb el grup de
treball.
Materials obtinguts

Nombre i perfil d'entitats /
persones beneficiàries

Al llarg del 2020 s'han realitzat 6 espais de treball per treballar
el Reconeixement de l'Oci Alternatiu i la Cultura Dispersa com
a àmbit de la cultura, i altres temes relacionats amb activitats.
A causa del confinament s'ha readaptat el format al virtual.
Als diferents grups de treball hi ha una participació general
(varia en funció de la campanya i del projecte concret) de 10 a
11 entitats (en diferents graus de col·laboració).

No s’ha assolit, ja no hi hagut espais de ciutat on participar.

Els materials obtinguts són els tres articles publicats.
S'han donat a conèixer 26 associacions lúdico-culturals de
Barcelona. També s'han donat a conèixer els tipus i les
característiques d'aquestes entitats al públic general. S'hi
beneficia tota persona amb ganes d'associar-se (ja que
aconsegueix tota la informació) i les associacions per donar a
conèixer la seva activitat.
Els articles s'han publicat el 3/12/20 al web del CRAJ.

Dates de realització
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1.11 Fontana By Night: acte d'oci alternatiu nocturn a la Fontana
Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2020
S'han realitzat dues edicions de Fontana By Night (FBN):
- 5a edició: L'acte de dissabte 29 de febrer es va centrar en la inclusivitat dels jocs i de tota la
programació. S'ha fet una feina prèvia amb entitats que treballen la inclusió per adaptar
mitja dotzena de jocs de taula, i fer un seguit de recomanacions per a la resta d'activitats
(com les xerrades o els jocs de rol). S'ha treballat en la inclusivitat de les persones invidents,
les persones sordes i les persones amb mobilitat reduïda. En l'acte hi havia activitats molt
diferents com activitats amb espases làser, jocs gegants, xerrades de gamificació i les
diferències entre Gibli i Pixar, a part de les activitats típiques de ludoteca de jocs de taula i
partides de rol (en viu i de taula).
- 6a edició (que s'ha dut a terme en context de confinament): S'ha realitzat en format online,
ja que era l'única opció viable. En comptes de fer-ho durant tot un dissabte, es va decidir
allargar-la durant tota la setmana del 20 de juliol amb xerrades, taules rodones, torneig de
videojocs, i partides de jocs online. D'aquesta manera les tardes d'aquella setmana estaven
dedicades a activitats i va facilitar l'assistència del públic en streaming. Es van tocar temes
com la inclusivitat dels jocs de taula, la representació de la dona en el mon "friki" i l'estat del
col·lectiu LGBTI+ en la cultura dispersa.
Indicadors
Haver organitzat un mínim
de 3 Fontana By Night.
Aconseguir un públic
assistent de mínim 200
persones a cada acte.

Sumar un mínim de 3
entitats noves en el marc
de la Fontana By Night.

L'any 2020 s'han organitzat 2 esdeveniments.

- 5a edició Es van comptabilitzar 180 assistents de públic. Per
tant, l’objectiu queda quasi assolit tot i que de persones
organitzadores n'hi havien al voltant de 35 al llarg de la
jornada.
- 6a edició: Tot i fer-ho en versió Online, es compten al voltant
de 300 persones com a públic. A part, les xerrades han quedat
gravades per visionar-les posteriorment.
- 5a edició: S'ha col·laborat amb 6 entitats diferents: un
col·lectiu de joves (Weiss Schwarz Bcn), 2 entitats de cultura
dispersa (LudoUB i LudoSport) i 2 entitats que han ajudat en
l'adaptació de la programació per a invidents, persones sordes
i mobilitat reduïda (JUP, ECOM i FESOCA).
- 6a edició: En el marc del confinament ha estat difícil el
contacte, ja que moltes associacions s'han congelat. Tot i això,
s'ha col·laborat amb SinVer, i s'ha consolidat la participació de
les Juventudes de Unión Progresista de l’ONCE (JUP).
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Materials obtinguts

5a Edició:
Convocatòria:https://www.cjb.cat/blog/2020/01/reservat-la-d
ata-fontana-by-night-v-el-proper-29-de-febrer/
Crònica:https://www.cjb.cat/blog/2020/03/la-fontana-by-nigh
t-mes-inclusiva-i-mes-exitosa/
6a Edició:
Convocatòria:https://www.cjb.cat/blog/2020/07/connectat-a-l
a-fontana-by-night-v-edicio-on-line/
Taula Rodona 1:
https://www.youtube.com/watch?v=MxHao-HkrGc&t
Taula Rodona 2:
https://www.youtube.com/watch?v=ykZTVmqonyY&t
Taula Rodona 3:
https://www.youtube.com/watch?v=YaXneFR7YlY
Crònica:
https://www.cjb.cat/blog/2020/09/reviu-les-taules-rodones-d
e-la-fontana-by-night-vi-ledicio-on-line/

Nombre i perfil d'entitats /
persones beneficiàries

5a edició: S'ha comptat amb 12 entitats participant
directament i amb 3 entitats indirectament (aquestes han
estat les que han ajudat a fer inclusius els jocs de la FBN). S'hi
han beneficiat al voltant de 180 persones.
6a edició: En el context de confinament s'ha hagut de reduir la
participació per a fer-la més efectiva. Hi han participat 7
entitats i han estat beneficiàries al voltant de 300 persones.
Les xerrades es van realitzar en streaming pel canal de
Youtube i, per tant, els videos queden penjats per qui els
vulgui consultar.

Dates de realització

5a edició: dissabte 29 de febrer de 18h a 02h.
6a edició: xerrades i activitats diàries les tardes del dilluns
20/7/20 al dissabte 25/7/20.
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1.12 Participació al Manga Barcelona
Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2020
Tot i no realitzar-se completament, el projecte com a tal s'ha planificat i presentat dues
propostes a FICOMIC (una versió presencial i una de virtual). En l'elaboració de les
propostes hi han participat 7 entitats que s'han coordinat entre elles i han treballat
conjuntament.
Indicadors
Participació amb espai
propi a les pròximes 2
edicions del Manga
Barcelona (2020 i 2021).
Aconseguir un públic
assistent mínim de 2500
persones a les diferents
activitats proposades.
Enxarxament amb un
mínim de 10 entitats
participants del projecte.

Aconseguir que el 50% de
les entitats participants en
el Saló augmentin la seva
base associativa gràcies al
projecte.

Materials obtinguts

A causa de les restriccions i el confinament per la covid-19
no ha estat possible la participació en l'edició reduïda de
2020.

A causa de les restriccions i el confinament per la covid-19
no ha estat possible la participació en l'edició reduïda de
2020.

S'ha enxarxat a 7 entitats en la planificació del projecte. No
s'ha arribat a assolir un exarxament amb més entitats, ja
que moltes de les possibles associacions que podien
participar-hi han aturat la seva activitat durant el
confinament.
A causa de les restriccions i el confinament per la covid-19
no ha estat possible la participació en l'edició reduïda de
2020.

- Proposta de projecte Manga Associa't 2020 versió
presencial.
- Proposta de projecte Manga Associa't 2020 versió virtual.

Nombre i perfil d'entitats /
persones beneficiàries

Tot i no realitzar-se el projecte, s'ha planificat i presentat
(una versió presencial i una de virtual). En l'elaboració del
projecte hi han participat 7 entitats que s'han coordinat
entre elles i han treballat conjuntament.

Dates de realització

S'han realitzat 3 reunions de planificació amb les entitats
participants del projecte de maig a setembre. No s'ha pogut
executar el projecte.
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Per aquest 2020 i 2021, el programa de Territori i participació comunitària ha assumit nous
reptes a l'hora de promoure el treball en xarxa per part del CJB i de les entitats juvenils que
l'integren. Com en els anys anteriors, la majoria d'aquestes línies parteixen d'una lògica
territorial, ja que s'estructuren a partir a les necessitats d'entitats i plataformes juvenils que
desenvolupen la seva activitat amb un enfocament local. Aquest seguit de línies es vertebren
des d'una lògica que respon a un procés d'acompanyament.
Enguany, però, les figures de suport a aquest acompanyament de les entitats territorials es
multiplica amb la col·laboració per part de la tècnica d'acompanyaments del CRAJ. Així doncs,
el mapeig i seguiment de les iniciatives territorials de la ciutat comptarà amb un doble suport
del CJB i CRAJ que permeti treballar i enfortir les mateixes entitats i el seu paper als barris i
districtes, així com la vehiculació d'algunes de les seves necessitats a través de les trobades
amb les regidories de cada districte. A més, es volen iniciar noves línies de treball amb agents
nous com amb els tècnics de joventut de cada districte i, a nivell més global, amb la Federació
d'Associacions de Veïnes i Veïns de Barcelona.
Per últim, es vol treballar també per consensuar i generar com hauria de ser el model de gestió
comunitària d'equipaments juvenils per tal de dotar d'espais de qualitat i amb models de
governança horitzontals i democràtics les plataformes i grups d'entitats dels diferents barris i
districtes. En aquesta línia, se segueix també amb el projecte de masoveria urbana iniciat en el
passat bienni com una alternativa útil d'aconseguir espais a la ciutat.

2.A. Objectius
Objectius generals del programa
Explorar i acompanyar noves iniciatives juvenils i territorials
Donar suport a les plataformes territorials existents i promoure la participació territorial com
a eina de transformació de proximitat
Fomentar la participació de les entitats juvenils en projectes de ciutat que busquin connectar
realitats i generar sinergies.

2

2.B. Descripció de les accions
2.1 Descoberta i seguiment de les iniciatives territorials de la ciutat
Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2020
La nova estructura de treball i coordinació entre l'Àmbit de Territori del CJB i la figura del CRAJ
ha permès conèixer millor la realitat dels districtes de la ciutat. La nova estructura i
metodologia de treball té per objectiu millorar l’acompanyament de les entitats juvenils
territorials i seguir aprofundint en la descoberta de noves iniciatives territorials. Es valora
positivament el fet de treballar conjuntament amb el CRAJ, ja que d’aquesta manera es pot
arribar a un major nombre d’entitats i fer un millor seguiment. Cal destacar, però, que el 2020
no ha estat un any fàcil. Les mesures restrictives des del primer confinament al març, han
perjudicat d’una manera molt important l’associacionisme juvenil i, conseqüentment, aquesta
línia de l'Àmbit de Territori.
Indicadors
Nombre d'iniciatives territorials detectades i S’han detectat 5 iniciatives territorials noves.
incorporar-les a la base de dades.
Nombre d'acompanyaments
iniciatives territorials.

realitzats

a S'han realitzat 4 acompanyaments
iniciatives territorials noves.

a

Nombre d'iniciatives territorials que s'han S'han reunit amb el CJB les 5 iniciatives
reunit amb el CJB.
territorials noves.
Nombre d'iniciatives territorials que han Han participat de la reunió amb la regidoria 3
participat d'una reunió amb la regidoria del de les 5 iniciatives territorials noves. Per una
seu districte
banda, un grup de joves que es volia
constituir com a esplai va decidir no
participar-hi i, de l’altra, un grup de joves que
volia fer un projecte a un barri no van poder
reunir-se pel confinament.

Materials obtinguts

- Actes de les reunions
-BBDD d'entitats i plataformes territorials
juvenils

Se'n van beneficiar 5 entitats. Un grup de
Nombre i perfil d'entitats / persones joves que vol constituir-se com esplai, dues
plataformes territorials, dos grups de joves
beneficiàries
que volia fer un projecte al seu barri.
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Dates de realització

Durant tot el 2020, tot i que durant el
confinament de la primavera del 2020, es va
aturar l’activitat de

2.2 Seguiment de l'estat de les entitats i plataformes territorials i
acompanyament en els seus processos
Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2020
Durant el 2020 s'ha generat la base de dades i s'ha actualitzat amb els districtes on s'han
pogut fer les reunions territorials. Concretament a l'Eixample, Sants-Montjuïc, Sarrià-Sant
Gervasi, Gràcia, Sant Martí i Sant Andreu i només fent les reunions amb l'associacionisme a les
Corts i Nou Barris.
La base de dades permet recopilar l'històric de cada entitat, la participació en espais del CJB i
la detecció de les necessitats actuals. La base de dades també contempla un pla de treball per
cada entitat i permet fer una lectura global de l'estat i necessitats de l'associacionisme juvenil
de cada districte.
Indicadors
Haver actualitzat les informacions de les S'ha actualitzat la informació de les entitats
entitats que formen part de la BBDD.
que entre gener i març i aquest mes de
desembre (recuperant la presència al territori
després del confinament) han participat de
les reunions de l'àmbit de territori.
Haver realitzat més de 15 reunions entre el S'han realitzat 10 reunions amb plataformes
CJB i entitats i plataformes territorials territorials. Es valora molt positivament ja
juvenils.
que el fet de no assolir les 15 reunions
planificades, ha estat a causa del confinament
i les restriccions de les activitats de
l'associacionisme juvenil. S’han realitzat 8
reunions amb l'associacionisme juvenil a
nivell de districtes (és a dir, una reunió amb
diferents entitats i plataformes juvenils del
districte en 8 districtes diferents), una reunió
específica amb una plataforma territorial per
abordar una necessitat al barri i una reunió
amb diferents plataformes territorials de la
4

ciutat per generar discurs polític a nivell de
ciutat.
Un mínim de 15 entitats i plataformes Han acompanyat al CJB a la reunió amb
territorials juvenils han acompanyat al CJB a regidoria 19 entitats juvenils i 3 plataformes
la reunió amb la regidoria del seu districte.
territorials. Cal tenir en compte que només es
va poder fer reunions de regidories a 6 dels
10 districtes: Eixample, Sants-Montjuïc,
Sarrià-Sant Gervasi, Gràcia, Sant Martí i Sant
Andreu.
Haver realitzat un mínim de dos S'ha realitat acompanyament a 4 plataformes
acompanyaments a entitats i plataformes territorials, a una iniciativa territorial i a 3
territorials juvenils.
entitats juvenils.
Haver realitzat un mínim de 2 Grups de
Treball de Territori.

No existeix un grup de treball de territori, ja
que s'ha prioritzat treballar a nivell de
districte. De totes maneres, es va generar una
trobada de les diferents plataformes
territorials per generar discurs entorn
l'associacionisme juvenil a nivell de ciutat en
el marc del PAM.
- Actes de les reunions

Materials obtinguts

- BBDD d'entitats i plataformes territorials
juvenils

Nombre i perfil d'entitats / persones El 2020 s'han beneficiat 27 entitats juvenils i
7 plataformes territorials.
beneficiàries

Dates de realització

Durant tot el 2020. Entre gener i març de
forma presencial i des del març fins el
desembre s’ha realitzat treball intern de la
base de dades per millorar-ne la seva
estructura, entrar les dades a la base i
establir-ne el pla de treball.
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2.3 Potenciar i acompanyar en la interlocució de les entitats i plataformes
territorials amb les regidories per tal de promoure polítiques públiques
juvenils amb perspectiva comunitària
Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2020
Durant el 2020 s'ha treballat per detectar les necessitats de l'associacionisme juvenil en
relació amb els plans i mesures de l'Ajuntament de Barcelona. De manera general, es detecta
la necessitat de fer seguiment de mesures relacionades amb l'enfortiment i promoció de
projectes autogestionats i en el seguiment de la mesura de govern de l'associacionisme
educatiu de base comunitària. Arran de les reunions amb entitats i regidoria, des del CJB
durant el 2020 s'ha fet el seguiment a nivell de districte de problemàtiques de 7 entitats
juvenils i de 2 plataformes territorials i, des del CRAJ s'ha fet seguiment de 2 entitats juvenils,
de 2 plataformes territorials i d'1 iniciativa territorial.
Indicadors
Nombre d'entitats i/o plataformes que han Es contacta amb 73 entitats juvenils i 9
estat contactades per participar de les plataformes territorials.
reunions amb la regidoria del seu districte
Nombre d'entitats i/o plataformes que han Han acompanyat al CJB a la reunió amb
acompanyat al CJB a les reunions de regidoria regidoria 19 entitats juvenils i 3 plataformes
del seu districte
territorials. Cal tenir en compte que només es
va poder fer reunions de regidoria a 6 dels 10
districtes:
Eixample,
Sants-Montjuïc,
Sarrià-Sant Gervasi, Gràcia, Sant Martí i Sant
Andreu.
Nombre de reunions entre el CJB i les entitats
i/o plataformes territorials realitzades per tal
de preparar les reunions amb les regidories
de districte

S'han realitzat 8 reunions amb entitats i
plataformes territorials per preparar la reunió
amb regidoria. En el cas de Nou Barris i les
Corts, a causa del confinament, finalment no
es van poder realitzar.

Nombre d'acords presos entre les entitats i/o A les reunions amb regidoria costa arribar a
plataformes que han requerit de seguiment acords concrets. Més aviat, allà on es detecta
per part del CJB
una problemàtica o alguna línia de treball,
s'emplaça a treballar-ho de forma específica.
D'aquest tipus, es van arribar a 9 acords força
genèrics de continuar treballant les
problemàtiques presentades.
6

Grau de satisfacció general de les entitats i les
plataformes territorials

En general, les entitats i plataformes juvenils
participants
valoren
positivament
l'apropament del CJB per abordar les seves
problemàtiques. De totes maneres, hi ha un
grau
d'insatisfacció
perquè
moltes
problemàtiques
que
presenten
les
arrosseguen des de fa anys i hi ha un desgast
generalitzat en l'associacionisme juvenil en
relació sobretot en relació amb la falta
d'espais i de reconeixement dels seus
projectes.
- Actes de les reunions amb les regidories de
cada districte

Materials obtinguts

- Actes de les reunions entre el CJB i les
entitats i/o plataformes territorials
- Correus electrònics

Nombre i perfil d'entitats / persones S'han beneficiat 4 plataformes territorials, 8
entitats juvenils i una iniciativa territorial.
beneficiàries

Dates de realització

Entre el gener i març del 2020 i el desembre
del 2020, ja que han estat els mesos que
s'han pogut fer reunions territorials malgrat
la situació generada per la covid-19.
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2.4 Recollir i sistematitzar el coneixement sobre l'estat de les entitats i
plataformes territorials de la ciutat de Barcelona
Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2020
El 2020 s'ha dissenyat la base de dades i, a mesura que s'han anat fent les reunions amb
l'associacionisme juvenil, s'ha anat completant per tal de poder utilitzar aquesta eina per
determinar els objectius generals de l'àmbit de territori i els objectius concrets de les
diferents associacions juvenils participants.
Indicadors
Tenir recollida tota la informació de les Assolit. La base de dades contempla un
reunions pre-regidoria i amb regidoria de apartat de seguiment en base als acords o les
cada districte.
reunions establertes amb districte.
Nombre
d'entitats
contemplades a la BBDD.

i

plataformes A la base de dades es contemplen 73 entitats
i 9 plataformes territorials.

Tenir les informacions de les entitats i les Estan actualitzades les informacions de les 27
plataformes territorials juvenils actualitzades. entitats i 7 plataformes territorials amb les
que es va treballar entre el gener i el març del
2020 i aquest últim mes de desembre.
Materials obtinguts

- Base de dades de les entitats i plataformes
territorials juvenils

Durant el gener i març del 2020, mentre es
feien les reunions territorials es va anar
bolcant la informació en un primer disseny de
Nombre i perfil d'entitats / persones la base de dades. Durant el confinament, s'ha
aprofitar per netejar la base de dades i per
beneficiàries
mantenir-la actualitzada i útil. En últim terme,
les beneficiàries són les mateixes entitats i el
CJB i els serveis que gestiona.

Dates de realització

S'ha treballat tot el 2020, actualitzant al
complet la informació de 6 dels 10 districtes
ja que són amb els que es va poder treballar
abans de l'inici del confinament.
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2.5 Associa't a la Festa
Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2020
Enguany, el CJB ha participat adaptant-se al nou format virtual que requeria el context produït
per la covid-19. Així doncs, es va participar tècnicament a les diferents trobades promogudes
pel Departament d'Acció Comunitària per readaptar l'esdeveniment. Es va promocionar
també entre les entitats juvenils però, finalment, el context derivat de la pandèmia va fer que
cap hi acabés participant. En canvi, des del Secretariat del CJB es va participar a la Ràdio
Associa't.
Indicadors
Un mínim de 3 entitats membre del CJB No assolit. En un principi, abans de la
participant a l'Associa't a la Festa
covid-19, hi havia 4 entitats interessades
però, després del confinament van decidir
que no tenien prou recursos com per
participar-hi.
Crear un document d'aportacions i millores Assolit parcialment: per una banda, les
de l'Associa't a la Festa amb les entitats entitats finalment no hi van poder participar,
juvenils.
de manera que no es va realitzar el
document. Tot i així, es va dur a terme
l'avaluació de l'Associa't i es esmenar i validar
un document per a la millora de l’Associa’t.
Haver participat a un mínim de 2 reunions de
definició de l'Associa't.

Assolit. Hi han participat la directora de
programes del CJB i el tècnic de suport a
projectes.
- Vídeo sessió Ràdio Associa't

Materials obtinguts

- Actes reunions
- Recull de propostes de millora per a
l'Associa't 2021

Les beneficiàries són les entitats juvenils i no
Nombre i perfil d'entitats / persones juvenils de la ciutat de Barcelona, així com la
beneficiàries
pròpia ciutadania.

Dates de realització

Es va participar a les diferents reunions
d'adaptació de l'Associa't i també a una
sessió de la Ràdio Associa't el 26 de setembre
de 2020.

9

2.6 Premis BarnaJove
Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2020
Enguany els Premis Barnajove han hagut de transformar-se per tal que es poguessin dur a
terme en el context derivat de la covid-19. D’aquesta manera, en primer lloc es va decidir
afegir una categoria nova a la convocatòria per tal de poder reconèixer els projectes liderats
des de les entitats juvenils que donen resposta social a la crisi derivada de la covid-19. Així
doncs, també es van afegir premis no monetaris en formats de vals de 50 euros per gastar en
material del CRAJ o en lloguer de sales de l’Espai Jove la Fontana. Per últim, es va abandonar
el format presencial per la covid-19 i s’han comunicat els guanyadors via xarxes socials. Les
entitats guanyadores rebran el premi físic (panot(en el marc de la celebració de la Lali Jove
2021.
Indicadors
Una mitjana de puntuació de 4/5 pel que fa a No s’ha assolit. La mitjana de les puntuacions
la qualitat dels projectes presentats del jurat és de 2,98.
(valoracions dels jurat)
Un mínim de 15 projectes presentats.

Assolit amb 17 projectes presentats.

Un mínim de 5 entitats que han presentat Assolit, cinc entitats no tenien relació prèvia
projecte que no tenien relació prèvia amb el amb el CJB.
CJB.
Un mínim d'una reunió amb el Departament No s’ha assolit, ja que es va treballar en el
d'Acció Comunitària per renovar les bases i marc del conveni però finalment no es va
disseny dels premis.
agendar una reunió específica per aquest
projecte.

Materials obtinguts

Cartells a xarxes socials, notícies al web i
butlletí, vídeo d’anunci dels projectes
guanyadors.

Enguany s’han beneficiat 8 entitats diferents,
Nombre i perfil d'entitats / persones el màxim nombre de beneficiàries que ha
beneficiàries
tingut mai els BarnaJove.
Dates de realització

Novembre-Desembre de 2020.
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2.7 Promoció de la gestió comunitària: eina clau per a l’apoderament i
arrelament de les persones joves als seus barris
Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2020
Aquest any hem continuat enfortint la Plataforma de Gestió Ciutadana, seguint participant i
aportant la visió de les entitats juvenils. S’han treballat els següents temes:
- Procediments d’adjudicació directa
- Pla Estratègic: Patrimoni Ciutadà 2020-2023
- PAM: Les polítiques municipals de suport a l'associacionisme formal i informal
- Auditories de subvencions
- Assegurances de responsabilitat civil (voluntaris, accidents i junta)
- Propostes associatives al Pacte de Ciutat
- Normativa: llei de subvencions, carta municipal.
Cal destacar la reunió de seguiment amb la Regidoria de Participació (Marc Serra) on l’eix
central de treball va ser el pilot per al pla de xoc en xarxes de suport als casals comunitaris. I
també seguint ampliant les demandes dels equipaments de gestió ciutadana a nivell de ciutat
de Barcelona. També cal destacar tot el treball que el CJB continua fent amb el Fons de
Contingències, on el CJB forma part del grup motor que impulsa el projecte i que segueix
activament desenvolupant-lo. S’ha fet un treball d’anàlisi mitjançant una enquesta de totes les
entitats que podrien participar-hi i a partir d’aquí s’ha acabat de definir tot el pla de treball, el
cronograma, el reglament del fons i la governança. Al gener del 2020 es va fer la presentació
de proposta de treball i s’espera el resultat final durant el primer semestre del 2021.
A la plataforma de gestió ciutadana hi han participat de mitjana unes 20 entitats. Al grup
motor del fons de contingències hi han participat 6 entitats, una de les quals és el CJB.
Indicadors
Un mínim de 3 reunions anuals de PGC
Un mínim de 2 reunions anuals de Fons de
Contingències

S’han realitzat 4 reunions plenàries de la PGC
i 1 amb regidoria.
S’han realitzat un total de 10 reunions del
grup del Fons.

Del Fons de Contingències:
- Resultats enquesta
- Reglament
Materials obtinguts
- Pla de treball + cronograma
- Pressupost
- Governança del fons
Nombre i perfil d'entitats / persones Unes 25 entitats que gestionen equipaments
beneficiàries
de forma cívica a la ciutat de Barcelona.
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Reunions del fons de contingències:
7/02/2020,
5/03/2020,
18/03/2020,
22/03/2020,
29/04/2020,
4/06/2020,
14/12/2020, 17/12/2020, 24/12/2020.
Dates de realització

Reunions
de
la
PGC:
28/04/2020,
21/07/2020,
19/11/2020.

22/01/2020,
29/10/2020,

Reunió Regidoria Participació: 28/05/2020
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2.8 Enfortiment de la relació entre l'associacionisme juvenil i l'administració
pública: Treball coordinat amb responsables polítics i tècnics de Joventut
Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2020
Durant el 2020 s'ha planificat de forma interna aquesta línia de treball després d'identificar les
principals necessitats de l'associacionisme juvenil i detectar com abordar-les amb càrrecs
polítics i amb els professionals tècnics. Per una banda, s'ha treballat de forma continuada amb
el departament de Joventut tant des de l'Espai de Treball de l'Associacionisme Educatiu com
amb l'equip de territori del CJB i s'ha participat en una trobada de la Taula de referents de
joventut que es coordina des del Departament. Per altra banda, amb els 6 districtes que s'ha
pogut fer una reunió amb regidoria, s'ha iniciat també un treball amb les tècniques de
joventut o amb les tècniques de barri. Aquest és el cas de Gràcia o de Sants-Montjuïc.
Indicadors
Nombre de reunions conjuntes amb 1 reunió el novembre per presentar l'àmbit
tècniques de joventut de tots els districtes.
de Territori a la Xarxa de referents de
joventut.
Nombre de coordinacions amb responsables Durant el 2020, s'han establert coordinacions
polítics i tècnics de joventut de cada districte. amb responsables polítics i tècnics de
l'Eixample, les Corts, Gràcia, Sants-Montjuïc i
Sarrià-Sant Gervasi.
Nombre d'entitats o plataformes juvenils que No podem avaluar aquesta línia per la poca
han millorat la relació amb els polítics i implementació de l'àrea de territori, ja que
tècnics de joventut del seu districte.
amb el confinament el mes de març es van
aturar tots els processos que ara el desembre
s'han començat a reengegar.
- Actes de les reunions entre CJB - polítics i/o
tècnics de Joventut
Materials obtinguts

- Actes de les reunions entre el CJB i
l'associacionisme juvenil
- Informes de treball coordinat entre CJB i
districtes

Nombre i perfil d'entitats / persones S'han beneficiat les 27 entitats
plataformes amb les que s'ha treballat.
beneficiàries
Dates de realització

i

7

Tot el 2020. Entre gener i març de forma
presencial, durant el confinament s'ha
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treballat per millorar l'estructura de l'àmbit
de Territori i el desembre s'ha començat a
treballar la coordinació amb les tècniques de
joventut de cada districte.

2.9 Enfortiment de la relació entre l'associacionisme juvenil i les assemblees
veïnals: Treball coordinat amb la FAVB
Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2020
Durant els mesos entre gener i març, en les trobades amb l'associacionisme juvenil es va
detectar que era important iniciar una línia de treball enfocada a la relació amb el veïnat i les
assemblees veïnals dels barris. Poder treballar des de l'associacionisme juvenil amb una
perspectiva comunitària implica generar discurs i reconeixement a escala ciutat en les
relacions que es generen als barris entre veïnes i l'associacionisme juvenil. El 2020 s'han fet
dues reunions amb la FAVB de prospecció per identificar quines línies comunes es poden
treballar entre el CJB i la FAVB en tant que organitzacions catalitzadores de l'associacionisme
juvenil i del moviment veïnal.
Aquesta línia, però, es va aturar amb l'inici del confinament a causa de la falta de
presencialitat i perquè l'àmbit de territori ha passat a focalitzar-se en la necessitat de protegir
l'associacionisme juvenil en temps de confinament i restriccions. Finalment, es valora molt
positivament les xarxes de suport mutu amb alta participació de joves que s'han organitzat de
forma autònoma i autogestionada a molts barris de la ciutat de Barcelona per donar suport a
les veïnes. Amb això, es detecta la necessitat de trencar els prejudicis i estigmes que s'han
promogut des de mitjans de comunicació, autoritats i ciutadania en relació amb les actituds i
accions de la joventut.
Indicadors
Nombre de reunions amb l'associacionisme S'han abordat temes en relació al veïnat en 6
juvenil referents a la seva relació amb les reunions amb l'associacionisme juvenil de
assemblees veïnals
districtes diferents. Els temes anaven des de
lluites compartides entre l'associacionisme
juvenil i el veïnal fins a problemàtiques amb
persones individuals del barri o amb alguna
assemblea de veïns.
Nombre de reunions amb la FAVB

S'ha realitzat una reunió de prospecció el
juny.
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Nombre de compromisos acomplerts en
relació amb el reconeixement entre
l'associacionisme juvenil i les assemblees
veïnals

Materials obtinguts

No s'ha arribat a treballar de forma conjunta
entre l'associacionisme juvenil i el moviment
veïnal des del CJB. El 2020 es va començar
fent un treball de detecció però amb el
confinament s'ha aturat aquesta línia per
prioritzar garantir que es pugui desenvolupar
l'associacionisme juvenil.
- Actes de les reunions entre el CJB i
l'associacionisme juvenil
- Actes de les reunions entre CJB i FAVB

Per ara, s'ha fet un treball més aviat intern
amb la FAVB i des de l'àmbit de Territori per
Nombre i perfil d'entitats / persones identificar com treballar-ho a nivell de ciutat
beneficiàries
per tal que se'n pugui beneficiar tot
l'associacionisme juvenil.

Dates de realització

Durant tot el 2020. Entre gener i març de
forma presencial i identificant les necessitats
als diferents barris. Des del març fins el
setembre treball intern per planificar com
treballar aquesta línia amb la FAVB. S'ha
realitzat una reunió amb la FAVB però s'ha
aturat el treball perquè s'ha prioritzat
treballar
per
com
garantir
el
desenvolupament
de
l'associacionisme
juvenil en el context actual de confinament.
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2.10 Promoure un model d'organització de l'associacionisme juvenil de
perspectiva comunitària a la ciutat de Barcelona
Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2020
Durant el 2020 s'han identificat diferents demandes comunes de l'associacionisme juvenil
que, com que es donen independentment dels barris, es determina que és una necessitat
global a la ciutat de Barcelona. En concret i en relació amb aquesta línia, es detecta la
necessitat de promoure espais juvenils autogestionats i espais de gestió comunitària. Aquest
és un repte detectat també per la Federació de Casals de Joves i, per tant, entenem que es
tracta d'una demanda estesa a part de l'associacionisme juvenil. El 2020 s'ha estat treballant
per identificar com fer-ne seguiment, en quines mesures de govern o programes de joventut
es recullen aquestes mesures per tal de garantir que es promoguin espais autogestionats o
espais on l'associacionisme juvenil forma part del model de governança.
Indicadors
Informe entorn la problemàtica de El 2020 s'ha realitzat el disseny d'uns
l'associacionisme juvenil en relació amb els informes de l'àrea de territori concrets per
locals
cada districte en els que es recull la
problemàtica en relació amb la necessitat
d'espais per a l'associacionisme juvenil.
Aquests informes es començaran a publicar el
2021 amb el reinici de les trobades
territorials de cada districte.
Nombre de reunions amb el Departament de
Joventut per abordar la problemàtica

Durant el 2020 s'ha anat treballant en les
reunions de coordinació per gestionar la
problemàtica d'espais de l'associacionisme
educatiu i en les reunions en relació amb el
disseny dels informes. S'espera pel 2021
poder-ho treballar de forma concreta, ja que
és una preocupació de l'associacionisme
juvenil a nivell de ciutat.

Nombre
d'associacions
juvenils
amb En relació a problemàtiques en relació amb
problemàtiques entorn els espais físics on fer espais hi ha 34 esplais i agrupaments, hi ha
la seva activitat
31 que tenen una necessitat d’adequació i
finalment, n’hi ha 6 que no tenen espai.
Nombre de publicacions a les xarxes en S’han dut a terme 17 piulades i diverses
relació amb la problemàtica
publicacions d’Instastory.
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Nombre de publicacions a les xarxes en S’han fet un total de 40 piulades.
relació amb el posicionament del CJB entorn
el model que faciliti a l'associacionisme
educatiu
- Actes de les reunions entre el CJB i
l'associacionisme juvenil.

Materials obtinguts

- Actes de les reunions entre CJB i el
Departament de Joventut.
- Disseny dels informes sobre l'estat de
l'associacionisme juvenil.
- Publicacions a les xarxes entorn la
problemàtica i el posicionament del CJB.

El 2020 s'ha fet un treball intern per com
Nombre i perfil d'entitats / persones coordinar aquesta línia per tal que se'n pugui
beneficiàries
beneficiar l'associacionisme juvenil.

Dates de realització

Durant tot el 2020. Entre gener i març de
forma presencial i identificant les necessitats
als diferents barris. Des del març fins el
desembre treball intern per planificar com
aconseguir garantir aquesta necessitat.
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2.11 Acompanyament a una entitat - Projecte Pilot de Masoveria Urbana
Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2020
Durant el 2020 s'ha treballat amb el CP La Tecla per si es tirava endavant el projecte de
Masoveria Urbana però per la falta de propietaris interessats en el projecte, el col·lectiu va
optar per l'okupació. Així doncs, el projecte va quedar paralitzat fins que un agrupament s'ha
posat en contacte amb el CJB per plantejar la possibilitat d'iniciar un projecte de Masoveria
Urbana. S'ha recuperat el contacte amb Celobert per estudiar-ne la viabilitat i veure si pel
2021 es podria impulsar.
Indicadors
Haver realitzat un mínim de 3 sessions de Es va fer una reunió per començar a plantejar
treball entre el CJB i el Casal Popular La Tecla la feina a realitzar.
per establir el projecte (estructura, model de
governança, definició del projecte...)
Haver mapejat la zona territorial del Casal El CP La Tecla té detectats alguns edificis que
Popular La Tecla a la recerca d'un local serien viables.
apropiat per al projecte
Haver seleccionat els diferents locals No es va arribar a fer perquè el Casal va optar
potencials per a desenvolupar el projecte i per una altra via alternativa a la Masoveria
haver contactat amb la propietat pertinent.
Urbana.
Haver iniciat el disseny de la reforma amb la No s'ha assolit perquè no s'ha tirat endavant
col·laboració de Celobert
el projecte.
Haver mapejat i contactat als agents del No s'ha assolit perquè no s'ha tirat endavant
territori que poden implicar-se en el projecte el projecte.
Grau de satisfacció del projecte

Hi ha una gran dificultat per tirar endavant un
projecte de masoveria urbana per
l'associacionisme juvenil, ja que no es troben
propietaris que estiguin disposats a aquest
compromís.
- Actes de les reunions realitzades

Materials obtinguts

- Redacció del projecte
- Detecció dels locals potencials
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Finalment el CP La Tecla no ha tirat endavant
Nombre i perfil d'entitats / persones aquest projecte per falta de propietats
beneficiàries
disposades a impulsar el projecte.
Dates de realització

Al llarg de tot el 2020.
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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 impossibilita el
seu ple desenvolupament i no les permet emancipar-se. El procés emancipador de la persona
jove passa directament perquè aquesta pugui accedir als recursos que li permetin tenir
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 perjudici de viure una vida digna. El principal problema és que els elements que
componen la base sobre la qual es fonamenta el procés emancipador estan en perill: l'accés a
la formació és 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 tan precàries que no possibiliten la seva emancipació residencial.
L'objectiu general del programa d'emancipació és: «Reivindicar el dret de les persones joves a
desenvolupar-se en plenitud 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 puguin incorporar-se al mercat laboral dignament i no
precàriament, i que es puguin emancipar residencialment de la llar d'origen. El programa
d'emancipació té en compte altres interseccionalitats que es troben amb la de ser jove i que
multipliquen les discriminacions, com poden ser l'origen i el gènere.
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
L'accés a un habitatge digne

3.A. Objectius
Objectius generals del programa
Analitzar amb profunditat la situació de les persones joves per poder actualitzar el discurs i
les propostes en matèria d'emancipació.
Situar el discurs d'emancipació del CJB a l'agenda política i social.
Fer seguiment de les iniciatives legislatives relacionades amb els tres eixos del programa
d'emancipació, posant especial èmfasi en l'habitatge i el reconeixement dels aprenentatges
adquirits a través de l’associacionisme juvenil.

2

3.B. Descripció de les accions

3.1 Informe de la situació de l'habitatge i joventut a la ciutat de Barcelona
Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2020
A causa de la situació desencadenada per la covid-19, s'ha considerat postposar aquesta línia
de treball per al 2021. Estava pendent la publicació de l'informe sobre joves llogateres i
habitatge digne per part del CNJC i l'Observatori DESC durant el primer trimestre del 2020
que finalment va ser l'últim trimestre. A partir de la tasca feta en l'àmbit català, es treballarà
més detalladament la situació a la ciutat de Barcelona de cara 2021. Tot i això, membres de
l'equip polític del CJB ha participat del grup de treball de joves llogateres del CNJC.
Indicadors
Haver realitzat un mínim d’una publicació.

No assolit, s'ha decidit aplaçar l'informe, ja
que a causa de la situació sanitària també es
va endarrerir l’elaboració de l’informe del
CNJC.

Materials obtinguts

No s’han obtingut materials.

Nombre i perfil d'entitats / persones Entitats juvenils participants del grup de
treball de joves llogateres del CNJC.
beneficiàries
Dates de realització

Últim trimestre del 2020.
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3.2 Campanya pel dret a l'habitatge digne
Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2020
A causa de la situació de la covid-19, el CJB va dur a terme una campanya per xarxes
anomenada "les joves passem d'anar #deCrisienCrisi", aquesta acció ha posat el focus en la
prolongació de la precarització de les persones joves iniciada a la crisi del 2008. Les demandes
entorn a l'àrea de l'habitatge han sigut:
- Regulació immediata dels lloguers.
- Expropiació a fons voltors i grans tenidors per tal d’incrementar el parc d’habitatge públic.
- Quotes d’habitatge públic per persones joves, amb especial atenció a aquelles en situació
d’exclusió social.
- Foment de nous models d’habitatge i alternatives a la tinença.
- Pròrroga dels lloguers i condonació a llogateres i llogaters en situació de vulnerabilitat.
- Intervenció dels preus dels subministraments i serveis domèstics com ara l’aigua,
l’electricitat o el gas.
- Suspensió indefinida dels desnonaments.
El CJB també ha participat en la coordinació del Pla de Xoc Social de Catalunya, una campanya
d’incidència social i política que ha reclamat una sèrie de propostes urgents per protegir la
majoria de la societat i, en especial, la classe treballadora des de la solidaritat, l’organització
col·lectiva i la mobilització. El cinquè eix d’aquesta campanya reclamava un habitatge digne.
També, aquest 2020 s'han planificat unes càpsules audiovisuals amb l'objectiu de donar a
conèixer la llei de regulació dels lloguers a les persones joves de la ciutat de Barcelona. Queda
pendent pel 2021 llançar la campanya.
Indicadors
Mínim de 2 reunions amb entitats N'ho s'han fet reunions específiques amb
d'habitatge per tractar els continguts de la entitats d'habitatge, en canvi s'han inclòs
campanya.
aprofitat
reivindicacions
en
matèria
d'habitatge en el marc de campanyes més
globals com la #decrisiencrisi i el Pla de Xoc
Social.
Manifest de la campanya.

S'ha participat en l'elaboració del manifest
del PdXS. També s'han elaborat les demandes
de la campanya #deCrisiEnCrisi.
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Materials obtinguts

Les tres accions han estat publicades a la web
i xarxes del CJB.

Nombre i perfil d'entitats / persones Joves de la ciutat de Barcelona i entitats
juvenils.
beneficiàries
Dates de realització

Tot l'any, amb accions puntuals a xarxa
periòdiques.
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3.3 Seguiment polítiques habitatge
Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2020
Durant aquest 2020 i arran de la situació desencadenada per la covid-19 membres de l’equip
polític i tècnic del CJB han participat en els grups de treball de ‘La Joventut No S'atura’ i el
‘Pacte de Barcelona’, iniciatives de recuperació postcovid-19 de la ciutat de Barcelona. Pel
que fa a ‘La Joventut No S'atura’, específicament s’ha participat activament del subgrup de
treball d’habitatge. S'han establert unes línies de treball en el qual es vol centrar la tasca del
proper any. També s’ha participat en el Consell d’Habitatge Social de Barcelona, a la Taula
d’Habitatge Cooperatiu i al Pla de Xoc Social.
Indicadors
Assistència a un mínim de 4 reunions d’espais Assolit. S'ha assistit en un total de 16
de participació municipals en relació amb reunions.
l’àmbit de l’habitatge.

Materials obtinguts

Actes de les reunions i resum dels eixos de
treball del grup de treball d'habitatge de ‘La
Joventut No S'atura".

Nombre i perfil d'entitats / persones No hi ha hagut beneficiàries directes, ja que
no s’ha pogut realitzar la presentació.
beneficiàries
Dates de realització

Tot l'any.
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3.4 Reconeixement d'aprenentatges associatius
Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2020
S’ha treballat en col·laboració amb la Fundació Ferrer i Guàrdia per unificar les dues eines de
reconeixement de competències adquirides a través de l’associacionisme. Paral·lelament,
s’ha fet un treball de coordinació amb la FFG i el CNJC per tal de planificar la incidència a
l’administració en l'àmbit català. S’han fet dues reunions amb la Direcció General de Joventut
per dissenyar el grup de treball referent a aquesta temàtica, el qual ha fet dues sessions els
mesos d’octubre i desembre. Queden 3 sessions del grup de treball pendents pel 2021.
Aquest 2020 també es va portar una taula rodona al Saló de l’Ocupació amb el títol
“L’associacionisme i les competències professionals del futur.” amb la participació de Joan
Segarra (Director de la sectorial d’iniciativa social de la Federació de Cooperatives de Treball
de Catalunya), Anna Pérez (membre de l’àrea Join de Basetis), Aida Mestres (tècnica del
projecte Activa’t de la Fundació Ferrer i Guàrdia), Guillermo Chirino (president del Consell
Nacional de la Joventut de Catalunya) amb la moderació de Jan Bas (referent d’ocupació del
CJB).
Indicadors
3 reunions de coordinació entre FFG i CNJC.

Assolit satisfactòriament.

1 reunió d'incidència política.

S'han realitzat dues reunions amb la DGJ per
dissenyar el grup de treball, iniciat durant el
mes d'octubre.

Materials obtinguts

Document d'unificació de l'eina entre FFG i
CJB, publicacions a xarxes i el pla de treball
conjunt amb el CNJC.

Població jove de barcelona i entitats
Nombre i perfil d'entitats / persones participants del grup de treball impulsat pel
beneficiàries
CNJC.

Dates de realització

Durant els mesos de gener a juny s'ha
treballat en l'aspecte tècnic de l'eina
acreditativa. Des del mes de maig s'ha
treballat amb la FFG i CNJC per iniciar un
procés d'incidència política.
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3.5 Foment de l'ESS per a dones joves
Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2020
S'ha posat a punt la campanya. Les infografies estan realitzades i està tot llest per a fer la
presentació. Aquesta no s'ha dut a terme perquè l'Agència Catalana de la Joventut (ACJ) no
ha dut a terme la presentació oficial. Quan l'ACJ, hagi fet la presentació es podrà presentar la
recerca i les infografies que han estat realitzades per El Risell i la Tremenda. La situació
generada per la covid-19 ha influit en la impossibilitat de dur a terme la presentació.
Indicadors
Un mínim de 3 infografies resultants.

S'ha assolit, amb 5 infografies dissenyades a
partir dels resultats de l'informe.

Un mínim d'1 acte de presentació de la
recerca.

No s'ha assolit ja que l'ACJ, a causa de la
pandèmia de la covid-19, ha aturat el
projecte.

Materials obtinguts

Cinc infografies, actes de les reunions.

La línia no s’ha pogut executar
Nombre i perfil d'entitats / persones completament, de moment no hi ha
beneficiàries
beneficiàries directes.

Dates de realització

A causa de la situació derivada per la
covid-19, no s’ha pogut executar aquest
projecte.
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3.6 Promoció dels drets i deures laborals
Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2020
Durant els primers mesos del confinament es va fer una campanya de drets laborals per
xarxes, amb l’objectiu d’informar la població jove sobre els seus drets laborals en la situació
excepcional d’estat d’alarma.
Dins la campanya #deCrisiEnCrisi també es van incloure 3 demandes: remuneració de
pràctiques, places per a joves, canvi del model productiu basat en el turisme.
També s’ha treballat coordinadament amb el PIJ Gràcia i el CRAJ l’elaboració d’un marc de
directrius sobre ofertes de feina. Queda pendent pel 2021 visibilitzar aquestes directrius en
accions concretes en la difusió d’ofertes de feina dirigides a joves. Queda pendent també la
creació de materials de promoció de drets i deures laborals de cara el 2021.
Indicadors
Haver elaborat un document marc sobre Parcialment assolit, s'ha començat a elaborar
ofertes laborals i precarietat.
aquest document marc. Està prevista la seva
finalització el primer trimestre de l'any 2021.
Haver realitzat 2 accions de difusió.

Materials obtinguts

S'han realitzat dues accions de difusió, la
primera amb la campanya de drets laborals
durant el primer confinament, la segona amb
la campanya #decrisiencrisi. Les accions de
difusió de la campanya d'ofertes laborals es
realitzaran el 2021.
Documentació interna de criteris comuns del
CJB. El material de difusió es prepararà a
inicis del 2021.

Nombre i perfil d'entitats / persones Persones joves de la ciutat de Barcelona.
beneficiàries
Tot l'any.
Dates de realització
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3.7 Precarietat en el sector del lleure
Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2020
A través de la participació al Pla de Xoc Social Catalunya, el CJB ha confluït amb altres entitats
socials que tenen el focus sobre la precarietat del sector del lleure. S’ha treballat
conjuntament amb un formulari per fer una primera aproximació de la situació de les
treballadores del lleure a la ciutat de Barcelona. Aquest formulari ha estat obert durant dos
mesos l’últim trimestre de l’any i ha recollit 250 respostes. S'ha recollit la informació més
destacada en un document resum.
Indicadors
Mínim 2 reunions amb l'Assemblea del lleure.

No assolit. L'agent contemplat en la redacció
del programa no va continuar la seva
activitat durant el 2020. Tot i això, el CJB s'ha
reunit amb les àrees del lleure tant dels
sindicats de referència del CJB (Avalot i Acció
Jove) com de sindicats externs (CGT i COS).

Elaboració d’un document radiografia de la Assolit.
situació del lleure a la ciutat de Barcelona.
Materials obtinguts

Actes de les reunions. Document d'anàlisi de
la realitat.

Persones joves de la ciutat que treballen en
Nombre i perfil d'entitats / persones el sector del lleure. Han participat 250
beneficiàries
persones en el formulari.
Dates de realització

Últim trimestre de l'any.
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3.8 Pla de Foment de l’Ocupació Juvenil
Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2020
Des del CJB i les entitats de l’àrea d’ocupació s’ha enviat un document amb 8 propostes per
afegir al pla d'acció d'ocupació juvenil del 2020. S’ha participat de la Comissió Executiva del
Pla per al Foment de l’Ocupació Juvenil de Qualitati de les reunions de seguiment trimestrals
convocades per BCN Activa i Joventut.
Indicadors
Mínim 3 reunions anuals de seguiment.

Assolit.

Mínim assistència a dues reunions del PFOJQ.

Assolit. S'ha assistit a totes les reunions
convocades.

Reunió d'avaluació amb les entitats sindicals
del seguiment del PFOJQ.

Assolit.

Materials obtinguts

Actes de les reunions.

Nombre i perfil d'entitats / persones Persones joves de la ciutat.
beneficiàries
Tot l'any.
Dates de realització
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3.9 Saló de l’ocupació juvenil
Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2020
El CJB, juntament amb les entitats, ha participat de l'organització de l'espai ‘Defensa els teus
drets laborals’. A l'espai Comparteix s'ha organitzat la taula rodona ‘L’associacionisme i les
competències professionals del futur’.
Indicadors
La participació de les entitats sindicals del CJB Assolit.
participin a l'espai Defensa els teus drets
laborals fent xerrades sobre drets i deures
laborals.
Participar a l'espai Coneix com a CJB.

Assolit.

Sessió d'avaluació del saló amb el GT.

Assolit.

Materials obtinguts

Actes de les reunions.

Nombre i perfil d'entitats / persones 7.123 assistents al saló de l'ocupació 2020. A
la taula rodona han participat 20 persones.
beneficiàries
Dates de realització

Setembre 2020
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Antecedents
El Programa de Pau i Cooperació ha sigut el reflex de la voluntat del CJB i de les entitats que el
conformen, per una banda, per formar-se en cooperació i per conèixer la situació dels
conflictes a diferents territoris, i per altra banda per articular vies de col·laboració i treball en
xarxa. Fa 4 anys el CJB va assumir el repte d'explorar nous horitzons que 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. S’ha reforçat el paper del CJB com a agent compromès amb les lluites
dels pobles en situació de vulneració i amb la construcció d'una Barcelona solidària i
responsable.

Fins ara el programa ha estat vertebrat en tres eixos de treball: cooperació directa, foment de
l’educació pel desenvolupament i enfortiment de les xarxes de suport catalanes. Els
moviments per la justícia global estan duent a terme un canvi de paradigma on es replanteja el
rol dels països del “nord global” en la cooperació tradicional. Des de les entitats del consell
amb mirada internacionalista i des dels espais de participació de justícia global també s’ha fet
la reflexió de la necessitat de fer un replantejament en com el CJB planteja el programa de pau
i cooperació. La realitat actual es veu directament afectada per accions de les generacions
anteriors. Un posicionament basat en els Drets Humans ha d’assegurar que cada generació
futura pot gaudir d’unes condicions més justes i d’un entorn més favorable que la generació
anterior. Durant molt temps s’ha actuat sense pensar en les conseqüències que la lògica de
mercat lliure, el consumisme desenfrenat i l’explotació dels recursos naturals i les persones
comportarà pel conjunt del planeta.
Així doncs, les persones joves d’arreu del món estan buscant vies alternatives a aquesta
situació, protagonitzant i liderant nous moviments i organitzacions que els permeten ser
crítiques i, col·lectivament, lluitar per revertir aquesta situació global de desigualtats
estructurals i construir un món just. Un món que es veu afectat per la crisi sanitària de la
Covid-19 i ens posiciona en un context de crisi econòmica, social i política d’escala global. Ara,
més que mai, quan la tendència dels governs serà de prioritzar “primer els de casa” és
necessària una aposta internacionalista de cooperació.
Així doncs, el programa del CJB pel 2020 passa precisament per analitzar i treballar amb les
joves organitzades en la defensa de Drets Humans arreu del món, facilitant el treball en xarxa i
els fluxos de coneixement compartit i el treball col·laboratiu. Les activitats que conformen
aquest programa tenen com a finalitat posicionar l’associacionisme juvenil de la ciutat de
Barcelona en un context global de qüestionament de les desigualtats estructurals que
conformen el planeta, advocant per un futur que pugui ser viscut amb dignitat
independentment del lloc on et toqui néixer.
Cal puntualitzar, però, que la crisi desencadenada per la Covid-19 obliga a adaptar algunes de
les línies treballades amb les entitats i adaptar-les a l’entorn virtual. Malgrat aquest fet, es
mantenen els mateixos els eixos de treball ja definits a principis de 2020:
●

Repensar el concepte de cooperació directa i caminar cap a una forma de relacionar-se
amb el món crítica, transformadora, antirracista, decolonial i feminista.
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●
●
●

Contribuir a prendre consciència de les interdependències entre el món local i el món
global.
Enfortir l’enxarxament local i global amb agents juvenils per assolir objectius comuns.
Desenvolupar una estratègia coherent on el coneixement de la realitat dels territoris,
la sensibilització i la incidència estiguin estretament connectats.

4.A. Objectius
Objectius generals del programa
Treballar conjuntament amb entitats i agents dels territoris des d’una perspectiva jove
fomentant la participació i l'apoderament juvenil.

Connectar els esdeveniments globals-locals a través d’accions de sensibilització a la ciutat de
Barcelona i fomentar l’educació per la justícia global entre les entitats juvenils.

Incidir sobre les causes estructurals de les injustícies a través de les xarxes locals, nacionals i
internacionals.

4.B. Descripció de les accions
4.1 Repensem el model de cooperació i fem front al volunturisme
Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2020
Aquest 2020 s'ha treballat conjuntament amb les entitats de justícia global per a realitzar una
taula rodona telemàtica entorn el panorama del voluntariat internacional abans i després de la
crisi desencadenada per la Covid-19 a escala global, quin és el paper del voluntariat internacional
en aquest context, com les entitats s’adapten a la nova realitat i quines són les estratègies que
s’han de posar en marxa per organitzar voluntariats transformadors. A causa de la situació actual
s'ha valorat posposar el fet de preparar una campanya relacionada amb la temàtica de cara el
2021.
A través de la tasca realitzada s'han enfortit els vincles amb la laFede.cat el que ha donat peu a
l'organització conjunta del cicle "Capgirem el món. Revoluciona’t per a la Justícia Global" que
consta de 4 converses entre referents de l'activisme per la justícia global i 4 referents joves
comunicadors, una d'aquestes converses ha girat entorn del volunturisme i el privilegi blanc,
dinamitzat per Moha Gerehou i Massin Akandouch. Com a cloenda del cicle s'ha fet una taula
rodona i un concert posterior.
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Indicadors
2 reunions amb entitats de
l'àmbit de la cooperació
internacional.

1 acte online.

Materials obtinguts

Nombre i perfil d'entitats /
persones beneficiàries

Dates de realització

Assolit. S'han realitzat reunions amb entitats externes al CJB
com són Cocat i Setem per compartir projectes, inquietuds i
establir un espai on es puguin crear sinèrgies futures. També
s'ha treballat conjuntament amb la Fede.cat per tal d'acostar
la justícia global a la població jove.
Assolit. S'ha col·laborat en la campanya comunicativa de l'acte
Revoluciona't per la justícia global que el CJB ha organitzat
conjuntament amb la Fede.cat i el CNJC
- Gravació del seminari en línia "Repensem el model de
cooperació i fem front al volunturisme".
- Materials de difusió online de la setmana "Capgirem el món.
Revoluciona't per la justícia global!".
- Video de la conversa per instagram entre el Moha Gerehou i
el Massin Akandouch. Video recopilatori de l'acte del 18D.
- Entitats juvenils: CELAB, ESF, SCI, JEF, Setem, Nexes, Sàhara
Dempeus, Espai MH, F4F, ACATHI, COCAT
- Joves interessades en participar en projectes de voluntariat
internacional.
- Les activitats d'aquesta línia han tingut una assistència d'unes
70 persones.
18/06: “Fem front al volunturisme i repensem el model de
cooperació”
16/12: “No em deixis en vist. Actua contra el racisme!”
14-18/12: “Capgirem el món. Revoluciona’t per la Justícia
Global”
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4.2 Enxarxem el CJB amb consells i plataformes juvenils
Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2020
Durant aquest 2020 s'han destinat molts esforços a l'enxarxament del CJB amb agents
internacionals i locals que treballen per la Justícia Global. Aquest enxarxament ha permès al
CJB estar més connectat amb els esdeveniments globals i dotar d'un contingut més
consistent les accions del programa. Els resultats d'aquest enxarxament queden reflectits en
la resta de línies.
Indicadors
Contacte establert com a
mínim amb dues
entitats/plataformes noves.
Materials obtinguts

Nombre i perfil d'entitats /
persones beneficiàries

Assolit satisfactòriament.

Actes de les trobades amb les diferents organitzacions.
S'han establert nous contactes amb 36 entitats tant a nivell
local com d'arreu del planeta. Entre elles en destaquen:
● Red Coincidir (el Salvador)
● Coordinació UNOY Asia (Índia)
● Derecho a no obedecer (Colòmbia)
● Moviment estudiantil (Xile)
● Xarxa joves del International Peace Bureau
● Fundació Autònoma Solidària de la UAB
● JOVIS (UPF)
Tot l'any.

Dates de realització
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4.3 Mirades globals a l'activisme juvenil
Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2020
Aquesta línia durant el 2020 es va materialitzar en el cicle "Revoltades! Crítiques globals des
de l’activisme juvenil." Després de les dues primeres sessions es va valorar reformular el
concepte del cicle i realitzar activitats independents mantenint els objectius inicials. Les
activitats que han donat forma a aquesta línia de treball són les següents:
29/09
“Amèrica llatina des d’una mirada queer i feminista”, Taula telemàtica en el marc del cicle
Revoltades! amb activistes de Colòmbia, el Salvador, Perú i Argentina.
Assistència: 10 persones.
21/10
“Del BLM a la lluita contra el Racisme a BCN”, moderació de la conversa entre Wes Bellamy i
Desirée Bela i activistes antiracistes promoguda pel CRDH.
Assistència: 62 persones.
10/12
“Justícia global, migració i gènere”, taller en el marc del Fòrum Joves i Clima Med+25 amb
l’objectiu de proporcionar un espai i les eines perquè la joventut mediterrània pugui treballar
conjuntament diferents àrees relacionades amb el clima, desenvolupin les seves idees de
projectes i estableixin accions col·lectives per fer front a la crisi climàtica i promoure la
transformació social i econòmica.
En col·laboració amb l’ACJ, CNJC, SCI, ODG i l'Etnogràfica.
15/12
“XXSS: connectades o venudes”, conversa instalive en el marc del “Capgirem el món amb
Liliana Arroyo i Bru Esteve.
En col·laboració amb CNJC i La Fede.
29/09
“Activisme de pantalla: és possible canviar el món amb un tiktok?”, podcast en directe
presencial/streaming en el marc del “Capgirem el món” amb Canal Malaia, David Fernàndez,
F4F, Hanan Midan. En col·laboració amb CNJC i La Fede.
Indicadors
3 reunions de preparació
S'han establert un mínim
de 3 contactes

Assolit. S'han realitzat 7 reunions de preparació.
Assolit. S'han establert un mínim de 3 contactes internacionals
nous amb el CJB.
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internacionals nous amb el
CJB.

S’han realitzat 3 actes en
línia.

Materials obtinguts

Nombre i perfil d'entitats /
persones beneficiàries

- Cooperanda (Colòmbia)
- Red Coincidir (el Salvador)
- Wes Bellamy (EEUU)
- Entitats participants del Fòrum Joves i Clima Med+25
Assolit.

- Cartelleria del cicle "Revoltades!"
- Gravació de la conversa "Del BLM a la lluita contra el racisme
a Barcelona".
- Cartelleria del Forum Virtual Joves i Clima Med+25.
- Pàgina web de justiciaglobal.cat
Les activitats recollides en aquesta línia han arribat a un total
186 persones joves com a beneficiàries directes. S'ha treballat
en col·laboració amb un total de 14 entitats.
29/09, 21/10, 10/12, 15/12, 29/09.

Dates de realització

7

4.4 
Barcelona ciutat acollidora de les lluites juvenils al món
Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2020
La covid-19 ha obligat a posposar uns mesos la contractació d’un tècnic referent per a aquest
projecte i, en conseqüència, la planificació general s’ha vist afectada. Tot i així, amb la seva
incorporació al setembre, i partint d’unes línies generals definides durant les setmanes
prèvies al confinament, s’ha començat a bastir la iniciativa tot projectant una planificació que
s’estén fins a mitjans del 2022.
Fonamentalment, s’han dissenyat les fases previstes amb detall, s’ha presentat el projecte a
multitud d’agents i s’han teixit aliances per fer-lo viable, apostant decididament pel treball
en xarxa. Així, s’han cercat noves vies de finançament, col·laboradors per a qualsevol de les
fases i s’han establert acords amb diverses parts per tal de treballar conjuntament en la
recerca de col·lectius juvenils d’arreu i en la celebració del fòrum internacional.
De la mateixa manera, el CJB ha anat entrant en contacte amb moviments juvenils
internacionals i s’ha començat a estar present en nous espais, com el comitè organitzador del
Congrés de Pau de l’International Peace Bureau (a celebrar a Barcelona durant la tardor del
2021). També s’ha estat atent a iniciatives diverses vinculades als moviments juvenils globals
(seminaris, webinars, etc.), la qual cosa, al seu torn, també ha permès generar nous
contactes. Tots els passos descrits han permès bastir una proposta ben estructurada que
permet encarar el 2021 amb solidesa.
Indicadors
S'ha realitzat una recerca.

S’han creat com a mínim 10
nous contactes

No assolit. Es deu a les limitacions temporals que ha suposat la
covid-19 i a la consegüent reformulació de la planificació i
projecció temporal que hem donat al projecte. S’ha considerat
primordial dedicar encara més esforços dels inicialment
previstos per la recerca, tot donant-li una visió col·lectiva:
s’han cercat agents amb expertesa i contactes per tal
d’encarar aquesta tasca de forma conjunta. Això permet que
la iniciativa sigui encara més nítidament fruit del treball en
xarxa; permet enfocar la recerca amb l’assessorament d’actors
especialitzats; abordar l’abast global contemplat amb majors
garanties; dedicar-hi el temps just i necessari; aprofitar la
proximitat de certs agents a les diferents realitats territorials,
etc. En conclusió, s’han realitzat els passos previs preparatoris
que permetran iniciar la tasca de recerca el 2021.
Assolit. S’han creat els següents 10 contactes:
- Plataforma ciutadana ‘El Derecho a No Obedecer’ (Colòmbia)
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internacionals per part del
CJB..

Materials obtinguts

Nombre i perfil d'entitats /
persones beneficiàries

- Fulvia Márquez, investigadora colombiana del projecte
Transgang
- Germán Muñoz, coordinador de l’àrea de joventut del
Doctorat de la Universitat de Manizales, Colòmbia.
- Mridul Upadhyay, coordinador d’UNOY Asia
- Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarixs de Chile
– ACES
- IPB Youth Network
- Pablo Vommaro, director d’investigació de CLACSO
- Rete italiana ‘In Difesa Di’
- Romeral Ortiz, consultora internacional, experta en pau i
joventut
- Estem gestionant la primera presa de contacte amb la xarxa
de moviments ciutadans panafricanistes ‘Afriki’
- Apartat del projecte al web del CJB.
- Actes de les reunions internes amb entitats del CJB i amb
entitats externes.
- Document del projecte.
S'ha treballat dins del CJB amb les seves entitats membres
actives en l'àrea de justícia global SCI, Sàhara Dempeus,
ACATHI, Grup de memòria col·lectiva, ESF, Joves Gitanos de
Gràcia. S'han fet dues trobades en les quals s'ha treballat
sobre aquest projecte. També s’han realitzat múltiples
reunions amb diferents agents interessats en col·laborar al
projecte. Destaquem però el contacte fet amb les entitats
Derecho a no obedecer (Colòmbia) i amb organitzacions del
moviment estudiantil xilè.
Setembre 2020 - desembre 2020.

Dates de realització
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4.5 Joves als campaments de refugiats de Tinduf
Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2020
En relació amb aquesta línia es destaquen quatre accions principals realitzades al llarg del
2020:
- Participació en el Fòrum jove per la solidaritat amb el poble sahrauí en què el CJB va enviar
delegat del secretariat del CJB i un membre del grup de treball i de Sàhara Dempeus.
- Resolució pel compromís del CJB en solidaritat amb el poble sahrauí, aprovada a l'AGO 2020
del CJB.
- Radiografia sobre joventut als campaments de refugiades: S’ha fet tot el buidatge, a finals
d’any hi havia el compromís de tenir un document acabat. La realitat al Sàhara Occidental ha
canviat i el grup de treball ha parat aquesta activitat per dur a terme tasques de denúncia,
sensibilització i incidència. Es planteja destinar el pressupost d'aquesta línia per acabar el
document amb ajuda externa.
Indicadors
S'ha acabat la publicació de
l'anàlisi del treball de camp.
S'ha fet arribar la publicació
als agents col·laboradors
del campaments.
S'ha realitzat una visita a
campaments i una trobada
online.

Assolit parcialment. S'ha realitzat l'informe descriptiu de les
dades. Queda pendent acabar l’anàlisi completament.
No assolit. Pels canvis en la situació política al Sàhara i el
confinament, s’han allargat les tasques de redacció.

A causa de la impossibilitat de viatjar s'ha mantingut el
contacte amb la contrapart telemàticament.

Materials obtinguts

- Resolució pel compromís del CJB en solidaritat amb el poble
sahrauí el 21/09/2020.
-Document esborrany de l'informe.

Nombre i perfil d'entitats /
persones beneficiàries

Les principals beneficiàries d’aquesta línia és l’entitat Sàhara
Dempeus i el propi CJB. Un cop hagi acabat la radiografia,
també se’n podran beneficiar altres entitats i col·lectius.

Dates de realització

El Fòrum es va realitzar del 10 al 13 de març de 2020.
El treball amb el grup de l'informe s'ha realitzat durant tot
l'any amb un total d'11 reunions.
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4.6 Sàhara Dempeus
Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2020
S'havia acordat realitzar una acció conjunta pel dia mundial de les persones refugiades el
mes de juny però, a causa de la situació provocada per la covid-19 i la desescalada, es va
considerar més adequat fer una acció comunicativa per xarxes.
Durant tot l'any Sàhara Dempeus ha realitzat difusió de la causa i situació del poble sahrauí a
través del programa Siroco TV. Durant els mesos d’octubre i novembre el CJB ha donat
suport a les accions de denúncia convocades per Sàhara Dempeus, fent difusió i cedint
material a través del CRAJ.
Indicadors
Mínim de 4 reunions de
seguiment.
Realització de mínim 2
accions conjuntes.
Acord de col·laboració
signat.

Assolit satisfactòriament. A més, el seguiment per correu i via
Whatsapp ha estat continu.
Assolit parcialment, s'ha donat suport a dues accions a través
dels canals de comunicació habituals del CJB.
No assolit. Es reavaluarà aquest tema de cara el 2021.

Materials obtinguts

- Actes de les trobades.
- Materials de difusió a xarxes socials.

Nombre i perfil d'entitats /
persones beneficiàries

Entitats membres del CJB i de la xarxa pro-sahrauí de
Catalunya i joves de la ciutat.
Tot l'any.

Dates de realització
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4.7 Plataforma pel Sàhara
Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2020
En relació amb aquesta línia, s'ha mantingut la coordinació de projectes de les entitats i
posada en comú d'informació respecte als esdeveniments al Sàhara Occidental. D’aquesta
manera, s'ha organitzat una acció conjunta a xarxes pel 27 de febrer i accions de suport
durant l'últim trimestre de l'any com a resposta a les accions del govern marroquí sobre el
Sàhara Occidental.
També s'ha començat la preparació de la campanya d’incidència de cara les eleccions de
Catalunya.
Indicadors
Mínim de 4 trobades de la
Plataforma.
Mínim 2 accions
coordinades de la
Plataforma.
Materials obtinguts

Nombre i perfil d'entitats /
persones beneficiàries

Dates de realització

S'han fet 3 trobades de la Plataforma.

Assolit. S'ha fet una acció per xarxes en commemoració del
27F i dues concentracions el 18 de novembre i el 16 de
desembre de suport al poble sahrauí.
- Materials de difusió a xarxes socials.
- Actes de les trobades.
ACAPS, Sàhara Dempeus, CNJC, SCI, Novact, Molins de Rei amb
el Sàhara, Una finestra al món, Santa Coloma amb el Sàhara,
CEAS, Cooperació Osona Sàhara, Sàhara Ponent, Zaura, Sàhara
Horta, Yalah Sant Adrià, Melhfa, AiSAC.
Coordinació durant tot l'any. Les reunions de la plataforma
s'han realitzat els dies: 5/2, 6/11, 14/11.
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4.8 Joves per la memòria col·lectiva
Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2020
Aquest 2020 s'han dut a terme dues formacions: la primera sobre memòria històrica i
processos memorials amb el suport de l'Associació Conèixer Història, i la segona, sobre
memòria col·lectiva amb perspectiva interseccional i eines de transmissió del relat amb
Catarina Alvarez, doctoranda de la UAB sobre memòria col·lectiva.
S'han fet un total de 10 reunions amb el grup de treball i una tancada amb l'objectiu
d'assentar les bases de la futura entitat.
D’altra banda també s'ha iniciat una col·laboració com a grup amb la Fundació Solidaritat UB
a través del projecte europeu Youth and Memory Activism, les activitats del qual es duran a
terme l'any 2021.
Indicadors
S'han realitzat 3 accions
locals entorn la memòria
col·lectiva.
S'han establert les bases
per la creació d'una
possible entitat juvenil
sobre memòria col·lectiva.
Materials obtinguts
Nombre i perfil d'entitats /
persones beneficiàries

Dates de realització

Assolit parcialment. Només s'han realitzat dues accions
formatives entorn la memòria col·lectiva.

Assolit satisfactòriament amb 10 reunions al llarg de tot l’any.
El confinament i la situació derivada de la covid-19, ha generat
més espais interns per poder plantejar la futura entitat.

Actes de les reunions.
El grup consta de 14 persones actives.
- 21/07: Formació sobre memòria històrica i processos
memorials.
- Tot l’any: Seguiment i suport del grup (10 reunions)
- Desembre: Formació sobre memòria col·lectiva amb
perspectiva interseccional i eines de transmissió del relat
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4.9 Espai Justícia Global
Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2020
Aquest 2020 s'han convocat dos espais de trobada amb les entitats de justícia global del CJB
per tal de poder posar a punt avaluar l’estat dels programes i de les pròpies entitats de
Justícia Global del CJB. També s'ha realitzat el curs ‘Conflictes, gènere i refugi: comprendre
les causes del desplaçament forçat’, impartit per Escola de Cultura de Pau amb la
col·laboració del CNJC.
Indicadors
Mínim dues reunions
anuals.
Materials obtinguts
Nombre i perfil d'entitats /
persones beneficiàries
Dates de realització

Assolit, es van realitzar reunions específiques de construcció
col·lectiva del programa i valoració del mateix durant el
primer i últim trimestre de l’any.
-Memòries de les reunions -Material gràfic
-Programa de les accions formatives.
SCI, Sàhara Dempeus, ACATHI, Grup de memòria col·lectiva,
ESF, Joves Gitanos de Gràcia. Puntualment també han
participat entitats externes com Setem, Cocat i Nexes.
El curs s'ha realitzat els dies 30/09-7/11-14/11 i les trobades
s'han dut a terme el primer i últim trimestre de l'any.
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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 mirada global, és a
dir, promoure un estil de vida saludable 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.

5.A. Objectius
Objectius generals del programa
Incidir en les problemàtiques de salut específiques de les persones joves i facilitar o crear
recursos per abordar-les tant a individualment com des d'entitats o associacions juvenils.
Potenciar la promoció de la salut entre la gent jove, per tal d'aconseguir que aquesta tingui
uns estils de vida i unes conductes saludables.
Oferir eines, recursos i continguts a les entitats joves en temàtica de promoció de la salut.

5.B. Descripció de les accions
5.1 Jornades per la politització de malestars
Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2020
Al llarg del 2020 s'ha formulat i reformulat la proposta de jornades a conseqüència de les
restriccions arran de la covid-19. Donada la sensibilitat de la temàtica, s'ha apostat per
mantenir la jornada presencial, i per tant, per ajornar-la i reduir l'aforament i el plantejament
inicial. La jornada està ja programada i amb totes les ponents confirmades i tindrà lloc en
format presencial a La Comunal de Sants el 20 de febrer a la tarda. La Jornada comptarà amb
una introducció d'Associació Abilis, especialitzades en politització de malestars, un primer
bloc al voltant de la gordofòbia i els trastorns de la conducta alimentària a càrrec de l'artista i
activista Zinteta, un segon bloc que girarà entorn les neurodivergències a l'activisme a càrrec
de l'associació Militància Accessible, i per últim Salut entre totes, una associació de salut de
base i comunitària durà a terme el tancament.
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Indicadors
Haver realitzat les jornades.
Un mínim de tres entitats
col·laboradores.
Un mínim de 50 persones
assistents.
Materials obtinguts
Nombre i perfil d'entitats /
persones beneficiàries

Previst pel 2021.
Previst pel 2021.

Previst pel 2021.

Actes de les reunions de preparació. La resta de materials
s'obtindran el 2021.
Previst pel 2021.
Previst pel 2021.

Dates de realització
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5.2 Visibilització de la realitat de les persones joves cuidadores
Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2020
Durant el març del 2020 s'ha dut a terme una lectura amb perspectiva juvenil de l'Estratègia
de Suport a Famílies Cuidadores assenyalant-ne les mancances i les línies a desenvolupar.
Amb les dades recollides, s'ha dut a terme una reunió amb el Departament de Salut i l'Espai
Barcelona Cuida per a fer un primer acostament i aprofundir en les accions que l'Estratègia
de Persones Cuidadores no desenvolupa de manera concreta per a les persones joves. S'ha
coincidit en què la principal problemàtica al voltant de les persones cuidadores joves és la
invisibilització.
El CJB ha estat fent recerca d'accions que s'han dut a terme en altres països per poder-los
proposar a l'Ajuntament en la propera reunió que es dugui a terme. Es preveu que hi hagi
una segona reunió a principis del 2021.
Indicadors
Haver realitzat una reunió
amb el Departament de
Salut de l'Ajuntament de
Barcelona per tractar la
qüestió.
Haver realitzat una reunió
amb el centre Barcelona
Cuida.
Un mínim d'una acció
impulsada des del CJB i
coordinada amb
l'Ajuntament per visibilitzar
i donar suport a les
persones joves cuidadores.
Materials obtinguts
Nombre i perfil d'entitats /
persones beneficiàries

S'ha assolit. S'ha dut a terme una reunió amb el Departament
de Salut i amb l'Espai Barcelona Cuida, per tractar la qüestió.

S'ha assolit. S'ha dut a terme una reunió amb el Departament
de Salut i amb l'Espai Barcelona Cuida, per tractar la qüestió.

Previst pel 2021.

S'han obtingut els correus i actes de les reunions realitzades
internament i amb el Departament de Salut.
Previst pel 2021
Març- desembre 2020

Dates de realització
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5.3 Nova guia sobre sexualitats
Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2020
S'ha actualitzat la Guia sobre Sexualitats. S'ha fet aquest encàrrec a Mandràgores i l'equip
voluntari i tècnic del CJB ha dut a terme les tasques d'edició. A causa de la situació d'aturada
general a conseqüència de la covid-19, la dinàmica de coordinació amb Mandràgores s'ha
vist endarrerida. Actualment la versió definitiva de la guia és a les mans del CJB i l'edició està
a punt d'acabar-se per poder-se imprimir i ser difosa. S'espera que la difusió pugui sortir amb
l'entrada d'any.
Indicadors
Haver realitzat la guia.
Un mínim de 2000
exemplars físics distribuïts.
Un mínim de 100
impressions digitals.
Materials obtinguts
Nombre i perfil d'entitats /
persones beneficiàries

S'ha elaborat la guia amb la col·laboració de l'entitat
Mandràgores.
Previst pel 2021.

Previst pel 2021.

Esborrany de la guia en procés d'edició i disseny.
Previst pel 2021.
Gener-Desembre 2020

Dates de realització
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5.4 Difusió dels nous packs «En Boles» per a la prevenció del VIH i altres ITS
Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2020
L'acció ha consistit en el repartiment de packs de preservatius i lubricants a entitats
membres. Donada la situació derivada de la pandèmia de la covid-19, en què l'Espai Jove la
Fontana ha estat tancat i no hi havia actes públics oberts, el repartiment ha disminuït de
manera substancial. En aquest sentit, no s'ha arribat a implementar el nou format per
l'embolcall de cartró del pack del plaer amb les instruccions sobre com convertir el
preservatiu en barrera de làtex, malgrat estar dissenyat i a punt per distribuir-se.
Indicadors
Un mínim de 3000 packs de
preservatiu i lubrificant
repartits entre entitats
membres del CJB.
Materials obtinguts
Nombre i perfil d'entitats /
persones beneficiàries

No s'ha assolit. Entre l'1 de gener i el 28 de febrer s'ha fet un
repartiment de 2045 packs.

S'han obtingut tant els packs de preservatiu i lubrificant com el
full amb el registre de comandes i trameses dels packs.
Hi ha hagut 5 demandes concretes de packs de preservatius
d'entitats diferents. A més, se n'han repartit 1.400 durant la
Lali Jove, arribant així a joves individuals.
Gener-Març 2020.

Dates de realització
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5.5 Digitalització de les guies: nou format 2.0
Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2020
Durant el 2020 s'ha treballat amb la cooperativa especialitzada en educació digital, EduXarxa,
per tal de digitalitzar la primera guia de l'àmbit de Salut. S'han fet cinc reunions, entre
proposta, pressupost, seguiment i retorn, per tal de treballar conjuntament l'adaptació de la
guia al format virtual i interactiu. A més a més, s'ha detectat el potencial d'aquestes guies
digitalitzades com a fons de dades sobre joventut, ja que el format interactiu ens permet
guardar anònimament les respostes de les joves i tenir així una base de dades per detectar
tendències, preocupacions, necessitats i noves àrees d'incidència.S'ha valorat aquest procés
de col·laboració de manera positiva ja que el producte final és molt atractiu i s'adequa als
objectius marcats pel CJB, tot obrint la porta a futures col·laboracions amb EduXarxa per
noves guies interactives.
Indicadors
Haver migrat la guia al nou
format digital.
Un mínim de 500 visites.
Materials obtinguts
Nombre i perfil d'entitats /
persones beneficiàries

S'ha assolit. La guia ja és consultable en format digital.

La difusió s'ha començat a 21 de desembre de 2020 i, per tant,
el còmput de visites el podrem fer al 2021.
La nova plataforma de consulta online de les guies.
La difusió s'ha començat a 21 de desembre de 2020 i, per tant,
el nombre i perfil d’entitats beneficiàries es podrà recollir el
2021.
Gener-Desembre 2020.

Dates de realització
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5.6 Participació de l’Estratègia de Salut Sexual i Reproductiva de
l’Ajuntament de Barcelona
Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2020
Al llarg de l'any 2020 no s'han convocat els espais de l'Estratègia de Salut Sexual i
Reproductiva de l'Ajuntament de Barcelona. S'ha assistit al grup impulsor per repensar el
model de promoció de salut afectivo-sexual (SAS) en joves i adolescents, convocat per l’àrea
de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat (CECC). El grup compta amb la participació del
Departament de Salut i departament Joventut de l’Ajuntament de Barcelona, l’Agència de
Salut Pública de Barcelona, el servei d’Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva (ASSIR), el
Centre Jove d'Atenció a les Sexualitats (CJAS) i el Barcelona “la Caixa” Living Lab.

Indicadors
Haver participat a un mínim
de 2 reunions de
l’Estratègia cada any.
Haver participat en, com a
mínim, una iniciativa
sorgida de l’Estratègia i
vinculada a les persones
joves.
Materials obtinguts
Nombre i perfil d'entitats /
persones beneficiàries

No s'ha assolit perquè les reunions no han estat convocades.

No s'ha assolit perquè en tant que l'espai no ha estat
convocat, no ha sorgit cap iniciativa des de l'Estratègia.

Actes de les reunions.
Totes les persones joves de la ciutat de Barcelona.
Desembre 2020.

Dates de realització
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5.7 Eines per a prendre consciència sobre el consum d’alcohol i d’altres
substàncies
Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2020
Durant el 2020 s'ha posat a disposició de les associacions, entitats i espais joves l'exposició
'En Petites Dosis'. També s'ha treballat de manera conjunta amb Som Nit (una iniciativa
d'informació i promoció al Consum Conscient de la Creu Roja) per la Lali Jove. Estava previst
poder treballar conjuntament també en altres actes de gran format, però no s'han dut a
terme més esdeveniments a conseqüència de la covid-19.
També s'ha dut a terme la difusió de la Guia de Drogues. La calendarització de la difusió
d'aquesta s'ha vist modificada a conseqüència també de la covid-19. La virtualitat feia
impossible realitzar els enviaments i que fossin rebuts ja que les associacions i els espais
joves i similars eren tancats. Per a aquest enviament s'ha fer una col·laboració amb la
Federació Catalana de Drogodependències per a poder arribar a les entitats que treballen les
drogodependències a la ciutat i amb les quals no tenim contacte.
Indicadors
Haver cedit un mínim de 2
vegades l’exposició En
Petites Dosis.
Haver col·laborat amb Som
Nit a la Lali Jove i altres
actes de gran format.
Difusió d’un mínim de
2.000 exemplars de la nova
guia Drogues teixint
aliances amb entitats
especialitzades.

No s'ha assolit. No ens ha arribat cap demanda de l'exposició
'En Petites Dosis'. Això és degut a que al llarg de l'any no hi ha
hagut activitat presencial de l'associacionsme arran de les
restriccions de la covid-19.
S'ha assolit. Es va col·laborar amb Som Nit a la Lali Jove. No hi
ha hagut altres actes a conseqüència de la covid-19.

S'ha assolit. S'ha fet enviaments de la guia a agents clau que
pugui treballar-la. També s'han teixit aliances concretes amb
agents per a que la difusió tingués més abast.

Materials obtinguts

S'ha obtingut la guia 'Drogues, la guia que agrairàs al dia
següent' així com documentació d'avaluació de la intervenció
de Som Nit a la Lali Jove.

Nombre i perfil d'entitats /
persones beneficiàries

La Guia de Drogues ha estat enviada a 72 entitats del CJB, 17
espais joves, 15 entitats no juvenils especialitzades en
drogodependències i 4 escoles de formació de monitoratge.
Gener-Desembre 2020.

Dates de realització
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5.8 Difusió i distribució de recursos de salut
Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2020
Aquest any s'ha fet la difusió de la Guia de Drogues, s'ha digitalitzat la Guia de l'ús de
tecnologies i se n'ha fet la seva presentació per les xarxes. A més, s'ha editat la guia sobre
sexualitats que serà difosa l'any 2021. S'ha generat també una estratègia de difusió de les
noves guies digitals i de col·laboració amb aliances concretes per a garantir que les guies
arriben realment a la realitat de les persones joves. A causa de la covid-19, la tendència en
l’accés als recursos de l’àmbit de Salut ha canviat: a través dels indicadors es pot comprovar
que ha augmentat la lectura dels recursos en en el format digital i ha disminuït la demanda
de materials en paper.
Indicadors
Un mínim de 5000
exemplars físics distribuïts.
Un mínim de 500
impressions dels recursos
en versió digital.
Materials obtinguts
Nombre i perfil d'entitats /
persones beneficiàries

S'han distribuit 2.500 exemplars físics.

S'ha assolit, amb 1038 impressions dels recursos penjats al
web.

S'han obtingut tant els exemplars físics dels recursos com el
full amb el registre de comandes i trameses dels mateixos.
S'ha fet enviament de guies a totes les entitats del CJB així
com a entitats no juvenils especialitzades en les temàtiques de
les guies.
Gener-Desembre 2020.

Dates de realització
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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 condicions d'asexualitat i intersexualitat.
Així doncs, es fa referència a totes aquelles qüestions que tenen efectes envers el
desenvolupament i la participació de les dones i del col·lectiu LGBTI+ a l'associacionisme
juvenil i a la ciutat, la seva emancipació i la seva realització com a persones amb igualtat
d'oportunitats. Per aquests nous programes es considera prioritari generar projectes que
arrosseguin diversos àmbits i objectius simultàniament. De la mateixa manera, els nous
objectius d'aquests àmbits seran la transformació de les organitzacions per assolir una
perspectiva feminista més transversal i enfortir la xarxa d'aliances. D'altra banda, se segueix
treballant en pro de la sensibilització i la generació de discurs entre les persones joves i les
entitats juvenils.

6.A. Objectius
Objectius generals del programa
Promoure la perspectiva feminista i LGBTI+ entre les entitats i associacions juvenils i
procurar la seva implementació en les estratègies i plans de treball.
Treballar per erradicar les desigualtats socials per raó d'identitat i expressió de gènere i
orientació afectivo-sexual i, especialment, les violències masclistes i de gènere així com el
sistema patriarcal en què se sustenten.
Fomentar el treball en xarxa i els projectes compartits i co-creats entre el CJB i altres
entitats feministes i LGBTI+.
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6.B. Descripció de les accions

6.1 Nova Formació en perspectiva Feminista
Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2020
La formació ha començat els dos primers dimarts de març. Amb 35 persones inscrites de 23
entitats, totes juvenils. Després de la segona sessió, arran de la Declaració de l'Estat d'Alarma
a conseqüència de la pandèmia de la covid-19, es van suspendre totes les activitats
presencials a l'Espai Jove la Fontana, entre elles la formació.
Un mes després, quan es fa evident que la situació s'allargarà en el temps es presenta un
qüestionari a les persones inscrites a la formació perquè decideixin si volen seguir-la
virtualment, prefereixen esperar-se a fer-la presencialment o si volen abandonar la formació.
Entre les opcions del formulari surt guanyant la que planteja seguir amb la formació i se
segueix de manera virtual. A les tres sessions virtuals que tancaven la formació han assistit
15/16 persones. L'assistència a la formació, tot i que ha disminuït respecte a l'edició
presencial (30 persones), s'ha mantingut constant.
L'avaluació ha estat molt positiva, i les persones assistents han agraït molt que donéssim
continuïtat a la formació mitjançant el format virtual.
Indicadors
Un mínim d'una formació
per any.
Un mínim de 7 entitats
inscrites a la formació.
Un mínim de 15 persones
participants a la formació.
Materials obtinguts

Nombre i perfil d'entitats /
persones beneficiàries

S'ha assolit.

S'ha assolit amb escreix. Hi ha hagut 23 entitats inscrites.

També s'ha assolit satisfactòriament. Hi ha hagut 30 persones
durant les sessions presencials i entre 15 i 16 durant les
virtuals.
Actes de les reunions amb les entitats, material gràfic a les
xarxes socials i webs, resultats dels formularis d'avaluació.
23 entitats, totes juvenils.
-Associació de ball de swing de Barcelona
-Associació Educativa Xera
-Consell Nacional de la Joventut de Catalunya
-AFEV
-Malèfica del Coll
-Equip de gènere de MEG
-Creu Roja Joventut
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-Reteena Audiovisual
-Confluència Jove
-Casal de Joves Xiroc
-Esplai Boix
-Espai Social de Formació en Arquitectura
-AEiG Jaume Ortiz
-Esplai GMM
-Casal de Joves Girapells
-Esplai el Timó del Gat
-Escoltes Catalans
-Consell de la Joventut d'Horta-Guinardó
-Esplai Vol i Vol
-AEiG Sant Ferran
-AEiG Sant Ignasi
-ASR Tagore
-Deba-t.org.
Dates de realització

Presencialment les dues primeres sessions han estat el 3 i el 10
de març. Les sessions virtuals han estat el 27 de maig, i el 03 i
el 10 de juny.
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6.2 Acompanyament a la transformació feminista
Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2020
S'ha dut a terme un concurs per a aconseguir un acompanyament per a dur a terme canvis
estructurals a l'entitat. El concurs era obert a totes les associacions juvenils de la ciutat. S'hi
van presentar 5 associacions (valorem que el context covid que va fer que les associacions
juvenils aturessin en molts casos la feina no va afavorir la participació en el concurs) i la
guanyadora va ser Deba-t.org. L'acompanyament va començar a principis d'octubre per tal
que hi hagués fins al gener per a fer el treball conjunt Obliqües iDeba-t.org.
L'experiència ha interessat i s'ha participat d'una breu xerrada organitzada pel PIJ
Les Corts en que s'ha explicat l'experiència des del punt de vista del CJB i el CRAJ així
com del deDeba-t.org.
- S'ha rebut un retorn molt positiu per tant de l'entitat així com d'Obliqües, però
l'avaluació tindrà a lloc quan finalitzi l'acompanyament, de cara al primer trimestre
de 2020.
Indicadors
Un mínim de 3 entitats
concursants.
Un acompanyament
realitzat.
Una valoració de mínim
7/10 a les entitats
acompanyades.
Materials obtinguts
Nombre i perfil d'entitats /
persones beneficiàries

S'ha assolit. S'han presentat a la convocatòria 5 entitats.

S'ha realitzat l'acompanyament.

Previst per al 2021.

Actes de les reunions amb les entitats, materials gràfic a les
xarxes socials i web, entrevista del Punt Info Jove Les Corts
sobre l'Acompanyament.
L'associació juvenilDeba-t.org
Abril a desembre de 2020.

Dates de realització
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6.3 Foment de l'ESS per a dones joves
Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2020
S'ha posat a punt la campanya. Les infografies estan realitzades i està tot llest per a fer la
presentació. Aquesta no s'ha dut a terme perquè l'Agència Catalana de la Joventut no ha dut
a terme la presentació oficial. Quan l'ACJ, hagi fet la presentació es podrà presentar-la. La
situació generada per la covid-19 ha influït en la impossibilitat de dur a terme la presentació.
Indicadors
Un mínim de 3 infografies
resultants.

S'ha assolit, amb un total de 5 infografies realitzades.

Un mínim d'1 acte de
presentació de la recerca.

No s'ha assolit, ja que no s'ha dut a terme cap acte de
presentació de la recerca donades les circumstàncies
sanitàries.

Materials obtinguts

Actes de les reunions amb les entitats i les infografies.

Nombre i perfil d'entitats /
persones beneficiàries

No hi ha hagut beneficiàries directes, ja que no s’ha pogut
realitzar la presentació.
No s’ha realitzat per motius sanitaris.

Dates de realització
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6.5 Punts Lila
Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2020
Durant el primer trimestre de l'any s'ha dut a terme una diagnosi de la realitat dels Punts Lila
a la ciutat a partir d'entrevistes a membres d'entitats juvenils de diferents tipologies de
districte, per veure quins materials cal que generi el CRAJ així com per veure com es pot
inserir dins del circuit formatiu amb relació als Punts Lila. A partir d'aquesta anàlisi s'ha
generat un breu informe amb les principals conclusions analitzades i assenyalant línies de
treball concretes per al CRAJ amb relació als Punts Lila i amb el treball amb les tècniques de
dona dels districtes. Amb l'informe acabat, s'ha programat una reunió amb la Direcció de
Serveis de Feminismes i LGBTI de l'Ajuntament. Aquesta reunió s'ha vist ajornada per part de
la Direcció i es resta a l'espera d'una data perquè el CRAJ pugui començar a treballar de
manera conjunta i coordinada amb l'Administració.
Indicadors
Establir el pack de material
de punts lila amb el CRAJ.
Un mínim de 3
repartiments del pack.
Un mínim d'una diagnosi
de la gestió de violències a
espais d'oci nocturn amb
responsables dels
Districtes.
Materials obtinguts

Nombre i perfil d'entitats /
persones beneficiàries

S'ha assolit. El CRAJ ha generat el pack de material així com un
itinerari per a generar Punts Lila arran de l'anàlisi generada.
No s'ha assolit. Donat que la reunió amb la Direcció de Serveis
de Feminismes i LGBTI+ s'ha vist ajornada, no s'ha pogut
validar el pack.
No s'ha assolit. Donat que la reunió amb la Direcció de Serveis
de Feminismes i LGBTI+ s'ha vist ajornada, no s'ha iniciat el
treball amb les responsables de Districtes.

Informe sobre l'estat de la qüestió dels Punts Lila a Barcelona,
Actes de les reunions amb les entitats, actes de les reunions
entre serveis.
En primer terme, les entitats beneficiàries són el CRAJ i CJB a
l’hora d’enfortir el discurs i recursos oferts. En segon lloc, les
entitats juvenils de la ciutat.
Febrer 2020 - Desembre 2020

Dates de realització
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6.6 Acció pel 25-N
Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2020
Aquest 25 de novembre, de manera col·laborada amb l'Espai Jove la Fontana, el CJB ha dut a
terme una xerrada-conversa que s'anomenava 'Prenem les xarxes: feminismes, violències i
influencers'. Aquesta xerrada ha comptat amb l'Anabel Lorente, la Raquel Roca i la Galeta
M.T, joves creadores de contingut a la xarxa. Al llarg de la sessió s'ha aprofundit en les
estratègies de resistència a les violències masclistes pel fet d'haver pres espais típicament
masculinitzats, en els nous imaginaris que s'estan construint, així com en la importància de
generar referents potents i feministes.
Indicadors
Haver realitzat un mínim
d'1 reunió de coordinació
amb l'Espai de Feminismes
i/o amb l'Espai Jove la
Fontana.
Haver realitzat un mínim
d'una acció.
Un manifest o
posicionament sobre les
Violències de Gènere.

S'ha assolit més que satisfactòriament. Hi ha hagut nombroses
reunions de coordinació amb l'Espai Jove la Fontana

S'ha assolit. S'ha realitzat una acció.

S'ha assolit. En coordinació amb l'espai de treball de la
campanya pròpia del CJB #decrisiencrisi, s'ha treballat en un
posicionament propi pel 25N.

Materials obtinguts

Cartelleria i difusió a les xarxes, web i butlletins. Acció penjada
de manera permanent al canal de Youtube del CJB.

Nombre i perfil d'entitats /
persones beneficiàries

Les entitats del CJB i les persones joves que ens segueixen a les
xarxes socials.
20 de novembre del 2020.

Dates de realització
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6.7 Acció pel 8-M
Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2020
Per aquest 8 de març s'ha dut a terme un manifest públic de denúncia de les violències
masclistes i de reivindicació dels drets de les dones que perseguia l'objectiu de visibilitzar les
violències però també animar a l'organització i a l'assistència a la manifestació unitària
feminista convocada. S'ha acompanyat aquest manifest tornant a posar les imatges dutes a
terme per la Marta Bellvehí com a protagonistes i acompanyant-les de textos d'aquest estil:
"La Mari Pepa Colomer no va ser la primera dona catalana en pilotar un avió per a que tu et
quedis a casa aquest 8 de març".
Indicadors
Haver realitzat un mínim
d'1 reunió de coordinació
amb l'Espai de Feminismes
i/o amb l'Espai Jove la
Fontana.
Haver realitzat un mínim
d'una acció.
Un manifest o
posicionament sobre les
violències de gènere.
Materials obtinguts
Nombre i perfil d'entitats /
persones beneficiàries

S'ha assolit.

S'ha realitzat satisfactòriament l'acció comunicativa que estava
plantejada.
S'ha assolit: hi ha hagut un manifest redactat.

Cartelleria i difusió a les xarxes, web i butlletins.
Les entitats del CJB i les persones joves que ens segueixen a les
xarxes socials.
Del 25 de febrer al 8 de març aproximadament.

Dates de realització
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6.8 Concentració en contra els feminicidis amb la Plataforma contra les
Violències de Gènere
Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2020
Com a conseqüència de la situació generada per la covid 19, la concentració no s'ha pogut
realitzar de manera presencial. Malgrat això, s'ha realitzat de manera virtual a partir d'un
Directe d'Instagram i d'un vídeo al Youtube que simulava la concentració. De la planificació
inicial, s'ha pogut mantenir tot el que estava pensat en el format virtual excepte una breu
'performance' de dansa contemporània.
El manifest d'enguany, s'ha centrat especialment en fer èmfasi en la perspectiva
interseccional dels feminismes, en què hi ha un entramat de violències que no són visibles i
poden acabar en violència sexual i/o feminicidis i, finalment, s'ha fet èmfasi en la necessitat
de respostes col·lectives i d'organització feminista.
Indicadors
Haver realitzat 1
concentració contra els
feminicidis.
Un mínim de 30 persones
assistents.
Un manifest o
posicionament sobre les
violències masclistes.
Materials obtinguts
Nombre i perfil d'entitats /
persones beneficiàries

S'ha assolit, encara que virtualment.

Hi ha hagut 46 visites virtuals en el moment de la
concentració.
S'ha assolit.

Manifest, cartelleria i difusió a les xarxes, web i butlletins.
Acció penjada de manera permanent al canal de Youtube del
CJB.
La ciutat de Barcelona en la seva totalitat.
20 d'abril 2020.

Dates de realització
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6.9 Fòrum Jove amb la Plataforma en Contra les Violències de Gènere
Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2020
En el marc del Fòrum Jove, els divendres 6 i 13 de novembre. El CJB en col·laboració amb la
Plataforma Unitària Contra les Violències de Gènere hem dinamitzat una taula rodona al
voltant de la transició cap al feminisme de les entitats i grups de treball d'aprofundiment
amb cadascuna de les ponents. A la taula hi parlaven Maria Rodó (interseccionalitat), Maria
Rovira (espais mixtes i no-mixtes), Nieves Prado (abordatge de violències) i Patrycia Centeno
(lideratges feministes). Divendres 6, de 19 a 21h va tenir lloc la taula rodona, en format
virtual com a conseqüència de la covid-19 i divendres 13, de 17:30 a 19:30, de manera
consecutiva, espais de debat i aprofundiment amb cadascuna de les ponents de manera
individual i amb espai per a les preguntes de les assistents.
Indicadors
Haver generat un espai de
treball col·laboratiu entre
les dues entitats.
Haver realitzat un mínim de
tres reunions entre les dues
entitats.
Un mínim de 50 assistents
al Fòrum Jove.

Materials obtinguts
Nombre i perfil d'entitats /
persones beneficiàries

S'ha assolit. S'ha col·laborat des del febrer fins al novembre en
l'elaboració del Fòrum·

S'ha assolit. S'ha fet una reunió mensual aproximada des del
febrer.

S'ha assolit. Durant la taula rodona hi hagué 51 assistents. A
cada debat d'aprofundiment hi hagués 30 assistents (que no
necessàriament havien assistit a la Taula del primer dia). A
més, virtualment hi ha hagut 181 visualitzacions a la Taula.
Actes de reunions amb la PCVG, material de difusió del Fòrum.
La Taula Rodona està penjada de manera permanent al
Youtube de la Plataforma.
Persones joves i entitats juvenils de la ciutat.
Divendres 6 i 13 de novembre de 2020.

Dates de realització
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6.11 Construcció de nous imaginaris feministes entre les persones joves de la
ciutat
Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2020
Al llarg de l’any s’han dut a terme difusió per les xarxes de dues iniciatives que treballen per
la generació de nous imaginaris feministes: el Premi Joves Creadores i el Premi Jove de Còmic
de Sant Martí. També s’han dut a terme reunions amb tècniques d’altres àmbits del CJB per a
transversalitzar el feminisme en aquelles àrees. S’ha treballat amb l’espai de treball de
Cultura Dispersa al voltant de la Fontana by Night i amb la tècnica de Justícia Global, en la
programació de Revoltades, un cicle que girava entorn les crítiques globals que es poden fer
des de l’associacionisme juvenil i que va comptar amb una sessió al voltant d’Amèrica Llatina
des d’una mirada jove, queer i feminista.
Finalment, en motiu del 25 de novembre s’ha dut a terme una acció col·laborada amb l’Espai
Jove la Fontana que ha consistit en un xerrada conversa ‘Prenem les xarxes: feminismes,
violències i influencers’ que volia donar visibilitat a joves creadores de contingut a la xarxa i a
la iniciativa Canal Malaia, que treballa en aquest sentit. Al llarg de la sessió, va aprofundir-se
en la importància de generar referents potents, joves, feministes i en català en tots els
àmbits així com es va encoratjar a les assistents a generar el seu propi contingut i penjar-lo a
les xarxes.
Indicadors
Un mínim de dues accions
difoses l’any vinculades al
Premi Joves Creadores i al
Premi Jove de Còmic de
Sant Martí

S’ha assolit. S’ha fet difusió d’aquestes dues iniciatives.

S’ha assolit. Hi ha hagut reunions amb responsables d’altres
Un mínim de dues reunions
àmbits, Cultura Dispersa i Justícia Global per treballar la
realitzades amb tècniques i
transversalització de la perspectiva feminista a les àrees de
responsables
d’altres
treball del CJB.
àmbits del CJB amb
l’objectiu de fer transversal
la perspectiva feminista a
les altres àrees de treball.
S’ha assolit. S’ha dut a terme una xerrada conversa amb
Un mínim d’una acció a
l’objectiu de mostrar persones joves que estan generant nous
l’any que tingui per objectiu
imaginaris i que són creadores de contingut, i s’ha encoratjat a
principal o secundari la
les persones joves a crear contingut per esdevenir noves
promoció de nous referents
referents.
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feministes i la promoció del
talent jove a les entitats.
Materials obtinguts

Actes de les reunions, gravació en vídeo de la xerrada:
https://www.youtube.com/watch?v=k_b7XJ_D5Jc, difusió a
les xarxes socials...

Nombre i perfil d'entitats /
persones beneficiàries

Totes les entitats juvenil i persones joves de la ciutat de
Barcelona
Gener 2020 - Desembre 2020

Dates de realització
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6.12 Formació en perspectiva LGBTI+
Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2020
Aquest any s'ha reeditat la formació col·laborada entre el CRAJ i el CJB sobre perspectiva
LGBTI+. Per millorar les dades d'assistència i d'avaluació de l'edició de l'any passat, s'han
repensat els continguts i les ponents per tal d'adequar-la encara més a la realitat de les
associacions de la ciutat. Aquesta formació estava prevista per al juny, però la realitat de la
covid-19 ha fet que s'ajornés al novembre i al format virtual. Per tal de fer-la sostenible per a
les persones assistents s'ha retallat quatre hores de la formació, fent així sessions de dues
hores.
La programació de la formació ha estat la següent:
- Sessió 1 i 2: Mirada interseccional i perspectiva LGBTI+ a les entitats, amb Berta Vallvé i
Març Llinàs.
- Sessió 3: Acompanyament psicosocial en els àmbits de vulneració de Drets Humans:
Violències contra les persones LGBTI+, amb l'Observatori Contra l'Homofòbia
-Sessió 4: Reptes de l'Associacionisme Juvenil per incorporar una perspectiva inclusiva, amb
Sinver (Associació universitària LGBTI+) i AECS (Associació d'Estudiants de Ciències de la
Salut).
La formació ha tingut 21 persones inscrites, totes elles d'associacions juvenils de les quals
n'han assistit 20. L'avaluació per part de les participants ha estat molt positiva.
Indicadors
Un mínim d'una formació
per any.
Un mínim de 7 entitats
inscrites a la formació.
Un mínim de 15 persones
participants en la formació.

S'ha assolit.

S'ha assolit.

S'ha assolit.

Materials obtinguts

Cartelleria i difusió a les xarxes, web i butlletins, llista
d'assistents i formularis d'avaluació.

Nombre i perfil d'entitats /
persones beneficiàries

20 persones d'associacions i col·lectius juvenils de la ciutat:
-Esplai La Lluna
-Jovent Republicà
-Esplai Pingüí
-Esplai Oriols
-ESN Barcelona - UPF
- Esplai GMM
- Llobregat Block Party
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- Associació Institut Integratiu
-Reteena Audiovisuals
-Federació Coordinadora d'Entitats del Poblenou
-Esplai Papu-Tisores
-ONG Paraypormujeres
-Esplac
Novembre 2020.
Dates de realització
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6.13 Guia Desviades: difusió i dossier didàctic
Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2020
Al llarg de l'any s'ha treballat en l'elaboració d'un dossier didàctic perquè professorat,
educadores en el lleure i membres de col·lectius puguin utilitzar la Guia en la seva tasca
educativa. La situació de virtualitat generada per la covid-19 ha generat que s'endarrerís
l'elaboració del dossier didàctic. Aquest dossier es troba en fase d'edició per part del CJB. Per
tal que tingui la sortida que creiem que ha de tenir i que pugui arribar als agents educatius
necessaris, l'estratègia comunicativa que envolta la guia contempla fer-la pública en el marc
de la Setmana de la Dissidència que gira entorn el 17 de maig del 2021.
Indicadors
Un mínim de 3 accions
comunicatives.
Un mínim d'1 acte de
presentació de la Guia.
Un dossier didàctic
publicat.
Materials obtinguts
Nombre i perfil d'entitats /
persones beneficiàries

Previst per al 2021.

Previst per al 2021.

Previst per al 2021

Dossier didàctic en procés d'edició. La difusió a xarxes i web
està prevista pel 2021.
Previst per al 2021.
Febrer 2020 - Desembre 2020.

Dates de realització

16

6.14 Renovació dels ‘Dies de les visibilitats’
Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2020
S'ha dut a terme una sessió de treball amb l'Espai LGBTI+ per tal de redefinir el format dels
dies de la visibilitat. L'Espai decideix que cal generar una línia gràfica única per dies de
visibilitats i utilitzar aquesta així com la plataforma de difusió que ens dóna el propi CJB per a
per difusió d'entitats i col·lectius especialitzats.
Hi ha hagut una coordinació interna i ja està creada la línia gràfica nova i s'ha començat a
posar a la pràctica.
Indicadors
Haver realitzat 1 reunió
amb l'Espai LGBTI+.
Un mínim d'1 acció a
desenvolupar.
Materials obtinguts
Nombre i perfil d'entitats /
persones beneficiàries

S'ha assolit.

S'han concretat accions comunicatives que s'han assolit.

Actes de les reunions amb l'Espai LGBTI+ del CJB.
Totes les entitats especialitzades en drets LGBTI així com totes
les entitats de Barcelona i persones joves en general.
Març 2020.

Dates de realització
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6.15 Lluita en contra del #pinkwashing i la instrumentalització del col·lectiu
LGBTI+
Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2020
Aquest 2020 excepcional generada per la covid-19, entre d'altres, la Comissió Unitària del 28
de juny no ha estat activa i per tant no s'hi ha pogut participar. Per a seguir en la línia de la
lluita contra el #pinkwashing i la instrumentalització del col·lectiu LGBTI+ s'ha donat suport a
la convocatòria unitària convocada per la Crida LGBTI+ i l'Associació Universitària
Sinvergüenza.
Indicadors
Haver assistit a, com a
mínim, 3 reunions de la
Comissió Unitària 28J.
Un mínim de 30 persones
de les entitats membre
assistint a la manifestació
convocada per la Comissió
Unitària 28 de juny.
Un mínim d'un manifest o
posicionament al respecte.
Materials obtinguts
Nombre i perfil d'entitats /
persones beneficiàries

No s'ha assolit perquè aquestes reunions no s'han dut a terme.

Per motiu de la covid-19, no s'ha pogut realitzar activitat
presencial, de manera que aquest indicador no ha pogut ser
assolit.

S'ha assolit. El CJB es va adherir al manifest unitari publicat.

Manifest col·lectiu signat pel CJB i difusió a les xarxes socials
de les mobilitzacions del 28J.
Totes les persones joves i les entitats juvenils de la ciutat.
Maig - Juny 2020.

Dates de realització
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6.16 Setmana de la dissidència afectivosexual i de gènere
Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2020
Abans de la Declaració de l'Estat d'Alarma, el Grup de Treball LGBTI es troba i planifica actes
per a tota la setmana sota el tema d'expressions de gènere. Donada la situació, aquesta
programació s'ha de modificar. Observem que hi ha a les xarxes molta oferta de propostes
així que decidim canviar el format i realitzar un Trivial digital de temàtica LGBTI+.
Aquest ‘Trivial’ ha tingut lloc cada dia de dilluns a divendres a l'instagram del CJB. Cada dia
s'han dut a terme quatre preguntes sobre la temàtica LGBTI+. Entre totes les persones que
encertaven el trivial, es sortejaven llibres. Els llibres corresponien cada dia a una sigla de
LGBTI (dilluns era un llibre sobre lesbianes, dimarts sobre gais...).
S'ha treballat conjuntament amb la llibreria especialitzada Antinous de Barcelona per a fer la
tria així com l'enviament dels llibres.
Indicadors
Un mínim de 4 actes
programats.
Un mínim de 200 assistents
en total.
Un mínim de 5 entitats
col·laboradores.
Materials obtinguts

Nombre i perfil d'entitats /
persones beneficiàries

Els actes estaven preparats però no s'han pogut dur a terme i
s'han substituït per els cinc dies de trivial.
S'ha assolit amb 524 persones.

S'ha assolit.

Cartelleria i difusió a les xarxes, web i butlletins de l'acció
adaptada d'enguany.
Hi han participat un total de 524 persones.
Dia 1: 64 participants
Dia 2: 82 participants
Dia 3: 95 participants
Dia 4: 81 participants
Dia 5: 202 participants
Maig 2020, Setmana del 18 al 24 de maig.

Dates de realització
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6.17 Enfortim el treball en xarxa
Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2020
Al llarg del 2020 s'ha tingut molt present la importància del treball en xarxa i de l'establiment
de sinergies amb altres col·lectius feministes de la ciutat. Així, aquest any en els nostres
projectes hem treballat amb els agents següents:
- Cúrcuma
- Associació Universitària Sinvergüenza
- Crida LGBTI+
- Plataforma Unitària Contra les Violències de Gènere
- Creación Positiva
- L'OCH
- CJAS
- Matriu
- Obliqües
- Consell Municipal LGBTI+
També el CJB participa de la Xarxa de Transicions Feministes a les Organitzacions, on es
treballa amb:
- Comissió Feminista de la XES
- L'Esberla
- Almena Feminista
- La Ciutat Invisible - Coopolis
- Lafede.cat
- CNJC
Indicadors
S'ha assolit parcialment a conseqüència de la covid-19 :
Assistència a un mínim de 5
trobades i reunions al curs
- S'ha assistit als plenaris del CMLGTBI.
en espais de participació.
-No s'ha participat de cap grup de treball.
- Participació en els Plenaris - Els actes del 17 de maig no s'han dut a terme presencialment
del CMLGTBI en tant que i per tant no s'hi ha participat.
membres.
- De la mateixa manera, no s'ha dut a terme l'acte en memòria
- Participació en els Grups de Sònia Rescalvo i per tant no s'hi ha pogut assistir.
de Treball del CMLGTBI que - La CU28J s'ha dissol aquest any i no s'ha reunit, malgrat la
voluntat del CJB de participar-hi.
el CJB valori pertinents
- Participació a l'acte en
Memòria de la transsexual
Sònia Rescalvo Zafra.

- Participació als actes del
17 de maig
- Participació a la CU28J Dia de l'Orgull
Haver realitzat un mínim de
5 accions amb agents nous
que no formen part de
l'Espai de Feminismes del
CJB.
Materials obtinguts
Nombre i perfil d'entitats /
persones beneficiàries

S'ha assolit satisfactòriament.

Actes de les reunions.
S'ha treballat amb 16 entitats feministes de la ciutat.
Gener - Desembre 2020.

Dates de realització
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6.18 Difusió de recursos sobre l'àmbit de Feminismes
Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2020
El context viscut al llarg de l'any, que ens ha dut a tenir l'Espai Jove la Fontana tancat i a les
treballadores fent teletreball ha impossibilitat que es fessin enviaments dels materials ja
publicats del CJB a partir del mes de març. De la mateixa manera, també ha afectat a la
demanda de les entitats que en molts casos no necessitaven materials físics ja que també
estaven immerses en la dinàmica virtual.
Malgrat això, s'han distribuït un total de 5.005 materials de difusió:
-Guia Re-generem-nos: un total de 400 guies entre 4 entitats.
- No siguis matxirulo: un total de 630 guies entre 5 entitats.
- Micromasclismes: un total de 810 entre 8 entitats.
- Protocol contra les violències masclistes: Un total de 45 entre 2 entitats.
- Fulletó informatiu Avortament és un dret: Un total de 3.320 enviaments entre totes les
entitats del CJB, Centres d'Atenció Primària i serveis de la Xarxa d'Informació Juvenil.
Indicadors
Un mínim de 3000
exemplars distribuïts
físicament.
Un mínim de 300
impressions digitals dels
recursos.
Nombre i perfil d'entitats /
persones beneficiàries

S'ha assolit. S'ha arribat al repartiment de 5.005 exemplars.

S'ha assolit, amb un total de 961 impressions dels recursos
penjats al web.

Totes les entitats del CJB així com joves de la ciutat de
Barcelona.
Gener - Desembre 2020.

Dates de realització
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6.19 Difusió de recursos de l'àmbit LGBTI+
Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2020
El context viscut al llarg de l'any, ha dificultat la coordinació amb tots els agents. Aquesta és
una de les causes que el principal recurs que s'havia de difondre aquest any, el dossier
didàctic de la Guia Desviades, s'ajorni finalment a la primavera del 2021. A més, el fet d'estar
fent teletreball ha impossibilitat fer enviaments d'altres materials que s'hagin demanat.
El context viscut al llarg de l'any, que ha dut a tenir l'Espai Jove la Fontana tancat i a les
treballadores fent teletreball ha impossibilitat que es fessin enviaments dels materials ja
publicats del CJB a partir del mes de març. De la mateixa manera, també ha afectat a la
demanda de les entitats que en molts casos no necessitaven materials físics ja que també
estaven immerses en la dinàmica virtual. En el cas concret de l'àmbit LGBTI+, el Dossier
didàctic de la Guia Desviades, el principal recurs que havia de difondre's aquest any s'ha vist
ajornat finalment a la primavera del 2021 per les dificultats de coordinació i acció que ha
generat la pandèmia.
Així, de l'àmbit només s'han distribuït un avançament de 50 guies desviades al Punt
d'Informació Juvenil de Gràcia.
Indicadors
Un mínim de 3000
exemplars distribuïts
físicament.
Un mínim de 300
impressions digitals dels
recursos.
Nombre i perfil d'entitats /
persones beneficiàries

No s'ha assolit, ja que la pandèmia i els confinaments hana
impossibilitat la distribució físicament.

S'ha assolit, amb un total de 449 impressions dels recursos
penjats al web.

Joves a títol individual usuàries del Punts d'Informació Juvenil
de Gràcia.
Gener - Desembre 2020.

Dates de realització
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El Consell de la Joventut de Barcelona té un compromís amb la promoció i el foment d'uns
hàbits de vida responsables amb el medi ambient tant entre les persones joves a títol
individual com al si de les entitats membres. En l'actualitat, els reptes mediambientals ocupen
un paper central en les agendes polítiques de les persones i els col·lectius i això ho veiem
reflectit en el creixement dels moviments i reivindicacions ecologistes dels últims anys. Per
aquest motiu, el CJB es proposa ser un espai de trobada, debat i confluència de
l'associacionisme juvenil per tal de caminar cap a una ciutat més sostenible amb perspectiva i
mirada jove. De la mateixa manera, el canvi en la mirada i les accions també provoca que
aquest bienni el nom del programa també es transforma i passa a dir-se ‘Emergència
climàtica’.

7.A. Objectius
Objectius generals del programa
Transversalitzar la perspectiva sostenible a tots els serveis gestionats pel CJB, així com
implementar mesures sostenibles en el propi Espai Jove La Fontana.
Promoure el treball en xarxa i els projectes compartits i co-creats entre el CJB i altres
organitzacions, institucions i entitats juvenils i ecologistes.
Incentivar mesures que facilitin l'emancipació i l'autonomia de les persones joves de forma
sostenible i respectuosa amb l'entorn.

2

7.B. Descripció de les accions
7.1 Augment de l'impacte comunitari de l'hort hidropònic al terrat de
Fontana
Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2020
El projecte de l'hort aquest any s'ha dut a terme de manera extraordinària, ja que les
restriccions sanitàries han afectat el desenvolupament de les tasques de cultiu i el
manteniment de l'hort. Així, no s'han dut a terme l'anàlisi del projecte amb les tècniques i
responsables de districte, les participants de l'hort i l'Espai Jove La Fontana (EJLF). Malgrat
això, durant el confinament s'han fet dues donacions al Rebost Solidari de Gràcia. Aquestes
accions van en la línia de generar un projecte amb un impacte comunitari més gran.
Indicadors
Un mínim de dues reunions
amb els agents implicats en
aquesta acció durant el
2020.
Un mínim d'una mesura de
millora de la col·laboració
de les entitats amb
l'equipament i les entitats
del CJB.
Materials obtinguts
Nombre i perfil d'entitats /
persones beneficiàries

No s'ha assolit, ja que la situació derivada de la covid-19 ho ha
impossibilitat.

No s'ha assolit, ja que la situació derivada de la covid-19 ho ha
impossibilitat.

Dades d'usos dels espais, notícies al web, difusió a les xarxes
socials i articles a diaris locals de Gràcia.
Hi ha hagut 129 persones d'ACIDH i Gràcia Salut Mental que
han vingut a realitzar tasques a l'hort en un total de 28
vegades.
Gener - Desembre 2020.

Dates de realització
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7.2 Jornades de Sostenibilitat
Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2020
Les Jornades de Sostenibilitat no s'han dut a terme el 2020 a causa de la situació generada
per la covid-19. Malgrat això, s'havia dut a terme tota la feina prèvia. De la mateixa manera,
els serveis implicats (Espai Jove la Fontana, PIJ, CRAJ i CJB) s'han coordinat per a replantejar
les jornades vetllant per augmentar l'afluència de gent.
Indicadors
Un mínim d'unes jornades
organitzades.
Un mínim de 30 persones
assistents
Materials obtinguts
Nombre i perfil d'entitats /
persones beneficiàries
Dates de realització

No s'ha assolit, ja que la situació sanitària no ha permès
desenvolupar el projecte.
No s'ha assolit, ja que no s'han dut a terme les jornades per la
covid-19.
No s'han obtingut materials degut a la suspensió de les
jornades.
No hi ha hagut persones ni entitats beneficiàries, ja que la
situació sanitària no ha permès desenvolupar el projecte.
Les jornades no s'han dut a terme donada la situació sanitària
generada per la covid-19.
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7.3 Comissió Sostenible
Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2020
La Comissió Sostenible s'ha mantingut activa al llarg de l'any, especialment els primers
mesos. S'ha dut a terme un any més la Marató Energètica que ha constat de les següents
accions:
- Un decàleg de les treballadores per una Fontana Verda.
- Difusió per xarxes dels resultats setmanals de la Marató Energètica.
- Intervenció per a la sensibilització amb ampolles d'aigua buides.
- Penjada de cartells cridaners i juvenils a les sales recordant que cal tancar els llums i la
calefacció.
- Intervenció amb brides per a disminuir el consum d'aigua.
- Establiment de la competició escales vs. ascensors.
També s'han programat les Jornades de Sostenibilitat que no s'han realitzat a conseqüència
de la covid-19. La situació de pandèmia i teletreball ha generat que la dinàmica de la comissió
abaixés el ritme la segona part de l'any.
Indicadors
Un mínim de tres reunions
de la Comissió Sostenible
cada any.
Un mínim de dues
iniciatives executades cada
any.
Materials obtinguts
Nombre i perfil d'entitats /
persones beneficiàries
Dates de realització

S'ha assolit.

S'ha assolit.

Cartells i material de difusió a xarxes i web de les diferents
activitats. Senyalització i cartelleria a l'EJLF.
Joves a títol individual usuàries de l'Espai Jove la Fontana i
entitats juvenils de Barcelona.
La comissió ha funcionat al llarg de l'any. Amb especial
intensitat durant els primers mesos de l'any, en que té a lloc la
Marató Energètica.
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7.4 Anàlisi de la realitat de les entitats juvenils envers la lluita ecologista i la
sostenibilitat
Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2020
S'han realitzat entrevistes a diferents entitats i col·lectius que treballen l'eix ecologista i s'ha
fet la diagnosi següent:
- Hi ha una mancança d'espais de coordinació comuns que permetin a les entitats fer coses
conjuntament que soles no podrien arribar a fer.
- Hi ha una mancança de la perspectiva juvenil en l'ecologisme, malgrat que les principals
afectades són les persones joves.
Indicadors
Haver realitzat mínim 3
entrevistes

Haver detectat mínim dos
reptes compartits del
moviment juvenil.

S'ha assolit. S'han dut a terme entrevistes amb els agents
presents en el mapa relacional així com les entitats
participants de l'Espai de Treball d'Emergència Climàtica del
CJB.
S'ha assolit.

Materials obtinguts

Actes de reunions.

Nombre i perfil d'entitats /
persones beneficiàries

En aquest cas, el CJB i el grup de treball són les principals
beneficiàries.
Gener 2020.

Dates de realització
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7.5 Creació d'un Grup motor i una xarxa d'aliances entre entitats juvenils
envers la lluita ecologista i la sostenibilitat a la ciutat
Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2020
S'ha creat la Xarxa Jove per l'Emergència Climàtica de manera conjunta amb el Consell
Nacional de la Joventut de Catalunya, Enginyeria Sense Fronteres, Servei Civil Internacional i
Unim Forces. La Xarxa fa només una reunió presencial abans de la situació de la covid-19, en
què les trobades es comencen a fer virtuals. Conjuntament es realitza un primer acte virtual:
'Emergència Climàtica i covid-19: ens en sortirem?' amb Iolanda Fresnillo, Mar Satorras i
Estrella Claramunt, amb un assistència de 60 persones.
La proposta de la Xarxa és dur a terme unes jornades presencials i potents, que siguin la
suma de les forces de les entitats, per fer quelcom que no podrien fer soles, però la situació
covid atura el projecte. Fent recerca sobre espais de coordinació, es detecta l'existència de la
Xarxa de Justícia Climàtica, un espai que és intergeneracional però hi ha forta presència
juvenil. El CJB entra a participar de la Xarxa, amb la intenció de generar una dinàmica pròpia
dels agents juvenils sense duplicar espais de coordinació.
Indicadors
Haver constituït el Grup
Motor.
Haver fet, mínim una
reunió del Grup Motor.
Haver aconseguit almenys
5 entitats que formin part
de la Xarxa d'aliances.

Materials obtinguts
Nombre i perfil d'entitats /
persones beneficiàries

S'ha assolit.

S'ha assolit. Fins a la seva integració en la Xarxa per la Justícia
Climàtica, el grup motor fa 5 reunions.
S'ha assolit. Abans de la seva integració en la Xarxa de Justícia
Climàtica, formen part de la Xarxa Jove: El Consell Nacional de
la Joventut de Catalunya, Servei Civil Internacional, Enginyeria
Sense Fronteres, l'Associació d'Estudiants pel Medi Ambient i
UPClima.
Actes de les reunions, cartell de la xerrada realitzada, gravació
de la xerrada.
Totes les entitats juvenils de Barcelona (i Catalunya).
Febrer 2020 a Desembre 2020.

Dates de realització
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7.6 Foment de la participació de les entitats juvenils als espais de participació
municipals
Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2020
S'ha realitzat un calendari compartit entre totes les membres de l'Espai per tal de repartir-se
els diferents espais i tenir més presència arreu.
Com a conseqüència de la covid-19, molts espais de participació es desactiven. El propi Espai
d'Emergència Climàticatambé es desactiva i s'atura els primers mesos de confinament i per
tant l'acció no acaba d'implementar-se.
Indicadors
Haver assistit, com a
mínim, a 3 espais de
participació més que el
període 2018-2019.
Haver aconseguit, com a
mínim, l'assistència de 3
entitats juvenils a espais de
participació municipals.

No s'ha assolit.

No s'ha assolit.

Materials obtinguts

Actes dels espais, llistes d'assistència.

Nombre i perfil d'entitats /
persones beneficiàries

Entitats juvenils i membres de l'Espai Sostenibilitat.
Gener - Març 2020.

Dates de realització
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7.7 Reivindicar tarifes de transport públic que s'adaptin a les necessitats de
les joves i les entitats
Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2020
S'ha dut a terme una diagnosi de les facilitats per a l'accés al transport públic de les persones
joves en diferents ciutats europees, i s'ha analitzat les conseqüències que ha tingut el canvi
tarifari de la T-Casual i la T-Usual per a les persones joves associades. S'ha generat un espai
de treball conjunt entre les entitats de lleure de base i les de l'espai de sostenibilitat, de
manera coordinada amb el Consell Nacional de la Joventut de Catalunya i s'ha elaborat una
campanya d'incidència. Paral·lelament, els dos Consells de manera coordinada han dut a
terme reunions amb la Regidoria de Mobilitat.
A conseqüència de l'esclat de la covid. L'Ajuntament i la Generalitat han expressat als dos
Consells la necessitat d’ajornar aquestes reunions i la possibilitat de modificar les tarifes del
Transport per la gent jove i per les associacions de lleure educatiu.
Ja en context Covid-19, el CJB s'ha adherit a la campanya T-Confinada, impulsada per
l'estudiantat per a allargar la caducitat de la T-Jove tant com durin les classes virtuals.
Indicadors
Haver realitzat, com a
mínim, 1 reunió amb
l’ATM.
Haver realitzat una
campanya per xarxes de
reivindicació de
l'allargament de la T-Jove,
la instauració de la T-lleure
i l'allargament de la T-16
cap als 18 anys.

S'ha assolit. Hi ha hagut una reunió amb la Tinència d'Alcaldia
d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i mobilitat i amb la
Regidoria de Mobilitat
S'ha assolit satisfactòriament.

Materials obtinguts

Actes de les reunions, cartells i materials gràfics a les xarxes
socials, comunicat públic.

Nombre i perfil d'entitats /
persones beneficiàries

Totes les persones joves de la ciutat de Barcelona i les entitats
juvenils.

Dates de realització

Última setmana del 2019 fins l'actualitat. La campanya per
xarxes es treu el febrer del 2020, i s'atura donada la covid. Es
segueix fent feina d'investigació i treball amb les entitats en la
línia de la campanya.
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7.8 Introducció de perspectiva juvenil a l'urbanisme
Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2020
S'ha realitzat un total de tres trobades amb l'Àrea d'Urbanisme per tal de definir estratègies
que facilitin a l'Àrea d'Urbanisme incloure la perspectiva juvenil així com facilitar l'assistència
de les persones joves en els processos participatius. També hi ha hagut coordinació amb les
tècniques de territori del CRAJ i del CJB per tal de que assenyalessin problemàtiques
detectades per associacions de joves per tal de que l'Àrea d'Urbanisme pugui conèixer-les i
treballar de manera conjunta amb les associacions.
Indicadors
Haver realitzat un mínim
d'una reunió amb l'Àrea
d'Urbanisme, el CJB i el
CRAJ.
Haver aconseguit la
participació de, com a
mínim una entitat
territorial en el procés de
participació en l'àmbit
d'urbanisme.
Haver aconseguit la
participació de, com a
mínim una entitat
territorial en el procés de
participació en l'àmbit
d'urbanisme.
Materials obtinguts
Nombre i perfil d'entitats /
persones beneficiàries

S'ha assolit. S'han dut a termes tres reunions amb l'Àrea
d'Urbanisme.

No s'ha assolit. S'espera que s'assoleixi l'any 2021.

No s'ha assolit. S'espera que s'assoleixi l'any 2021.

Actes de les reunions.
Entitats juvenils territorials.
Juny 2020 - Desembre 2020

Dates de realització
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El programa d'Educació del Consell de la Joventut de Barcelona desenvolupat al 2020 engloba
un total de 14 línies. Aquestes línies actuen en dos àmbits principals: el de l'educació formal i
el de l'associacionisme educatiu. 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. D'aquest programa
2020 es destaca la continuïtat de moltes línies que ja conformaven programes d'Educació
d'anys anteriors, en tant que moltes de les accions que s'hi desenvolupen requereixen d'un
seguiment i d'una actualització regular. El foment de la participació juvenil o l'enfortiment 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 comparació amb anys
anteriors, ja que s'implementen les propostes de millora extretes de les avaluacions realitzades
en el programa d'Educació anterior. Finalment, s'inclouen projectes nous que apareixen a partir
de necessitats i interessos detectats als Grups de Treball que planifiquen i executen els
diferents programes. 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.

8.A. Objectius
Objectius generals del programa
Fomentar la participació juvenil en associacions educatives, estudiantils i en el marc dels
centres educatius i de l'entorn.
Fomentar l'associacionisme en l'entorn proper a l'escola.
Vincular les necessitats i inquietuds de l'alumnat amb iniciatives ja existents al voltant de
l'escola.
Promoure una educació coordinada entre els diferents agents educatius
Treballar per a l'enfortiment de les entitats estudiantils
Afavorir el reconeixement de l'associacionisme juvenil, especialment l'associacionisme
educatiu i enfortir les seves entitats base.
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8.B. Descripció de les accions
8.1. Visc, Convisc... Participo!
Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2020
Aquest curs el Visc, Convisc, Participo (VCP) s'ha dut a terme la tretzena 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 projectes 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 promogut que les persones que hi formen part hagin
constituït un nou GT per tal de veure com es podria fer créixer el projecte, també s'ha
acabat de consolidar la participació de les persones en l'avaluació del projecte per tal de
seguir desenvolupant-lo col·lectivament.
Indicadors
Implementar el projecte en
un mínim de 20 centres
educatius.

Més de 1500 alumnes
s'han beneficiat del
projecte.
Modificacions de millora
realitzades en el projecte o
en els seus continguts i
materials.

Nombre de federacions
que participen del projecte
Nombre de persones que
participen de la borsa de
dinamització, que n'hi hagi
un mínim de dues per a
cada districte.

S'ha implementat el projecte en 17 centres educatius abans
del tancament dels instituts. Després d'aquest tancament, hi
havia un altre institut planificat i estavem pendents d'ampliar
els instituts i fer més difusió del projecte, cosa que va quedar
interromput.
S'ha arribat a 1390 alumnes beneficiaris del projecte. Com a
la resta d'indicadors, s'ha de destacar que el projecte ha
quedat interromput pel confinament.
S'ha implementat en paral·lel la segona part de la prova pilot,
modificant tot el plantejament dels continguts i materials per
al curs 2020-21.

Han participat membres de 7 federacions d'associacionisme
educatiu diferents.
La borsa s'ha consolidat amb 42 dinamitzadores, essent 32
actives. N'hi ha hagut de tots els districtes, tot i que s'ha de
destacar: hi ha una part molt important de la borsa que és del
districte de Gràcia, i falta més dinamitzadores de
Horta-Guinardó, Nou Barris i Les Corts.
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Realització de mínim 3
trobades amb l'equip de
dinamització: una de
formació inicial, una de
compartir coneixements a
mitjans de curs i una
d'avaluació conjunta al final
de cada curs.
Grau de satisfacció
respecte el projecte segons
els diferents agents.

Materials obtinguts

Nombre i perfil d'entitats /
persones beneficiàries

S'han realitzat les tres trobades. La formació inicial a
setembre 2019, una trobada a gener 2020, i finalment una
valoració final telemàtica al maig 2020.

La valoració general del projecte respecte les escoles ha estat
molt positiva, ja que l'alumnat ha après el temari i s'ha
generat una llavor de participació a cada centre.
Pel que fa a l'equip de dinamització, la valoració general ha
estat molt satisfactòria, tot i que troben que hi ha centres on
falta cooperació i/o compromís per part del centre educatiu.
Aquest fet és molt destacable i es treballarà en les següents
edicions: el professorat ha d'implicar-se en el projecte per tal
que doni ni els resultats esperats.
- Correus de difusió.
- Projecte Visc, Convisc... Participo! 2019-2020.
- Programa de sessions 2019-2020.
- Guia per a l'equip de dinamització 2019-2020.
- Apartat del VCP del web sortimdelaula.cat.
- Apartat de "Recursos" del web sortimdelaula.cat.
- Formularis d'inscripció.
- Formularis de valoració.
- Recull de valoracions.
S'han beneficiat 17 centres d'ESO, amb un total de 50
grups-classe i 1390 alumnes. D'aquests, 8 grups-classe no han
pogut finalitzar el temari degut al tancament escolar per la
covid-19. A més, hi havia programades sessions per un
institut més (2 grups-classe de 30 alumnes cada una).
A part de les escoles, la borsa de dinamització ha estat
formada per 42 dinamitzadors/es actives, de 7 federacions
diferents.

Dates de realització

Les sessions s'han dut a terme des del 15 d'octubre de 2019
al 18 de març de 2020 (degut al tancament dels instituts per
la covid19).
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8.2. Creació Projecte Visc, Convisc... Participo! dirigit a 2n Cicle d'ESO
Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2020
Seguint en la línia de l'any anterior, s'ha tancat el disseny de la primera fase pilot incorporant
les valoracions de millora i s'ha dissenyat i implementat la segona fase del nou projecte del
VCP. Aquesta fase ha consistit en el disseny i l'aplicació de 4 sessions a 3er d'ESO per
treballar aspectes de participació estudiantil. Per fer-ho, s'ha continuat amb part de l'equip
de l'any passat i de noves incorporacions, comptant finalment amb un equip de 8
dinamitzadores. Han estat les encarregades de dissenyar i, en un principi, realitzar la
implementació als dos instituts que van fer la primera fase de la prova pilot el curs passat;
l'INS Lluís Vives i l'INS Menéndez y Pelayo.
Pel context del covid-19 només es van poder fer les tres primeres sessions als 3 grup-classe
de l'INS Lluís Vives i no es va poder implementar al Menéndez y Pelayo.
Es va dedicar el tercer trimestre a avaluar la implementació del Lluís Vives per reformular el
projecte i tancar el disseny.
Indicadors
Realitzar un mínim de 2
Grups de Treball per
dissenyar el projecte.
Dissenyar i fer la prova del
VCP de 2n Cicle d'ESO.
Implementar una prova
pilot que impliqui realitzar
els dos projectes (VCP 1r
cicle i VCP 2n cicle) en un
mateix institut.
Realitzar una reunió
d'avaluació virtual de la
implementació de la prova
pilot.
Grau de satisfacció amb els
resultats de la
implementació de la prova
pilot.

Es van realitzar 4 grups de Treball per dissenyar el projecte.

S'ha dissenyat la prova pilot i s’han implementat 3 de les 4
sessions pel tancament dels instituts pel covid-19.
Assolit a l'Institut Lluís Vives. No s'ha pogut al Menéndez y
Pelayo degut a la situació de confinament a partir del març
2020.

Assolit, s’ha dut a terme una reunió d'avaluació.

Per part de l'equip de dinamitzador hi ha un grau de
satisfacció alt sobre la prova pilot. Implementar-la ha estat
necessari per avaluar i redissenyar la prova pilot.
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Publicar una notícia al web
sortimdelaula.cat a on
s'expliquin els resultats
obtinguts.

Materials obtinguts

Nombre i perfil d'entitats /
persones beneficiàries

No es va publicar una notícia per la incertesa generada per la
covid-19. Es va ajornar la gestió per si es podrien reprendre
les classes i acabar les sessions assignades per poder fer una
notícia.
- Correu electrònic de convocatòria als Grups de Treball
- Projecte de VCP dirigit a 1r cicle d'ESO.
- Projecte de VCP dirigit a 2n cicle d'ESO.
- Document d'avaluació de la prova pilot.
S'havien de beneficiar 2 centres, amb un total de 7 grups
classe i 183 alumnes. D'aquests només van poder fer el VCP
un dels centres educatius i, per tant, 3 grups classe i 63
alumnes. Tampoc no van poder finalitzar el temari degut al
tancament escolar per la covid19. A part de les escoles, la
borsa de dinamització ha estat formada per 8 dinamitzadores
actives, de 3 federacions diferents.
Tot el 2020.

Dates de realització
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8.3 Coordinació i millora del Projecte Visc, Convisc... Participo!
Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2020
Durant el 2020 s'ha començat a coordinar la participació dels punts JIP per la implementació
del nou VCP del 2020-2021. A la formació inicial es va oferir un espai per compartir bones
pràctiques davant de les dificultats que es presenten durant les sessions. Aquest espai
només es va oferir a les persones de la borsa que ja tenien experiència en el projecte, ja que
les noves incorporacions encara no havien pogut generar cap inquietud al respecte. Es va fer
servir el mètode del teatre fòrum per tal d'exemplificar situacions quotidianes, faltes de
respecte, actituds passives o agressives, etc., i altres situacions que dificulten el bon
funcionament de les sessions. A mitjans de curs s'ha realitzat una formació sobre l'abordatge
de conflictes a l'aula per dotar d'eines a les dinamitzadores.
En relació a noves proves pilot, el 2020 s'ha prioritzat assegurar la bona implementació de la
prova pilot del nou VCP. Finalment, s'ha començat a dissenyar fer un video del VCP que
serveixi com a recurs per explicar i promocionar en què consisteix el projecte.
Indicadors
Realitzar una formació
sobre prevenció i
intervenció en cas de
violència adaptada al
projecte VCP
Crear un recurs en format
test per tal de facilitar la
detecció de violències a
l'aula.
Compartir amb tots els
centres on s'ha realitzat el
projecte VCP els resultats
del test de violències
detectades per les
persones dinamitzadores.
Publicar una notícia al web
sortimdelaula.cat per
donar a conèixer les
mesures de prevenció i

Durant el mes de gener de 2020 es va dinamitzar un espai
entre les dinamitzadores del VCP per compartir situacions
conflictives que s'han trobat a l'aula i generar eines per com
abordar aquestes situacions.

No s'ha acabat realitzant un test específic per la detecció de
violències a l'aula sinó que, per ara, es recull en una avaluació
més genèrica en la que les dinamitzadores comparteixen les
incidències que s'han trobat en relació amb els
comportaments de l'alumnat.
Aquest 2020 no s'ha compartit perquè l'excepcionalitat del
confinament va generar una replanificació del projecte i es va
desestimar compartir-ho, ja que es van haver de prioritzar
altres coordinacions amb els centres.

No s'ha acabat realitzant la notícia en qüestió. En un inici, el
motiu va ser que es programava durant el 2020 canviar el
format del Sortimdelaula.cat i, per això, no se'n va fer ús.
Després, com que des del març fins el mes de juny no es va
realitzar més VCP i l'inici del curs escolar 2020-2021 s'ha
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intervenció en casos de
violència del CJB en el
context del VCP.
Aconseguir que el 50% dels
Instituts on hi ha JIP es
coordinin l'equip de
dinamització i les
treballadores del JIP.

Materials obtinguts

Nombre i perfil d'entitats /
persones beneficiàries

Dates de realització

prioritzat treballar per la reformulació del projecte perquè es
pugui desenvolupar de forma segura a l'aula, no s'ha acabat
prioritzant aquesta notícia.
Assolit. La coordinació amb el JIP és difícil, ja que sovint els
horaris del VCP no quadren amb els dies que el punt JIP és a
l'institut. Tot i això, la coordinació s’ha donat en un total de 12
instituts (2 no tenen JIP i la resta s'ha paralitzat pel
confinament escolar). El grau de coordinació ha sigut molt
bàsic en la majoria de casos, a causa de la manca d'hores
extres remunerades de cada servei, i, en la majoria dels casos,
ha estat un simple retorn de les coses que han sorgit a l'aula.
- Outline de la formació en prevenció i intervenció en casos de
violències
- Escaleta de la formació per abordatge de conflictes
- Tests de detecció de violències
- Notícia al web sortimdelaula.cat
- Informes de coordinació amb Instituts i JIPs
Amb el treball realitzat el 2020 s'han beneficiat l'alumnat i els
centres on s'ha implementat el VCP, ja que es va fer una
formació a les dinamitzadores sobre l'abordatge del conflicte
per tal de millorar la intervenció educativa.
Al mes gener es va fer la formació sobre abordatge de
conflictes a partir de les problemàtiques detectades el primer
trimestre.
Amb la valoració genèrica del juny i les valoracions de totes
les línies, s'han recollit diferents circumstàncies que les
dinamitzadores s'han trobat a les aules i que consideren que
seria necessari abordar a nivell educatiu, però no s'ha acabat
plasmant en un informe, sinó que queda recollit de forma
interna per com millorar el projecte o què treballar amb les
dinamitzadores.
Finalment entre juliol i desembre s'ha planificat el vídeo que
es realitzarà el 2021.
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8.4 Sortimdelaula.cat
Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2020
Durant el 2020, en primer lloc, cal destacar que s'han seguit vinculant tots els projectes
relacionats amb la participació estudiantil a través del web. De la mateixa manera, s'han
actualitzat tots els enllaços, informacions i recursos que es faciliten i s'han publicat noves
notícies. El web es valora positivament com a recurs per fer extensiu a centres educatius
quan tenen dubtes sobre participació estudiantil als centres.
Finalment, s'ha decidit que el Sortimdelaula continuï sent una pàgina web independent a la
del CJB. De cara al 2021 es planteja redissenyar la línia gràfica de la web per fer-la més actual
i actualitzar-la en la línia de la imatge de la web del CJB.
Indicadors
Actualitzar tots els enllaços
del web que siguin
necessaris.

Actualitzar tots els
continguts del web que
siguin necessaris.

Vehicular totes les
informacions de les
activitats del CJB
relacionades amb el món
estudiantil a través del
web.
Publicar un mínim de 10
entrades o notícies al web.

Arribar a les 3100 sessions
al web.

S'han actualitzat totes les entrades del projecte VCP i de la
Campanya pel vot de les Eleccions al Consell Escolar. També
s'ha revisat que la resta d'entrades estiguin correctes.
Finalment, s'ha eliminat el Blog Mala Lletra per concentrar
totes les publicacions a l'apartat de Notícies i facilitar la
navegació pel web.
S'han actualitzat els següents continguts:
- Tots els relacionats amb el programa VCP
- Guia per com constituir una associació estudiantil
- Estat de les eleccions pel Consell Escolar de Centre
Assolit. Totes les informacions dels projectes que
s'emmarquen dins del món estudiantil s'han vehiculat a través
del portal web.

S'han publicat 6 notícies al web. Es preveien més publicacions
perquè amb les eleccions del Consell Escolar, s'aprofita el web
per publicitar les diferents campanyes. Com que finalment les
eleccions s'han ajornat al 2021, s'han fet menys notícies de les
esperades.
No s’ha arribat, amb un total de 1809 sessions.
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Arribar a les 1700 pàgines
vistes al web.
Materials obtinguts

Nombre i perfil d'entitats /
persones beneficiàries

Sí s’ha arribat, amb un total de 3766 pàgines visitades al llarg
del 2020.
- Entrades i continguts del Sortimdelaula.cat
Les principals entitats beneficiàries d'aquesta acció són les
entitats estudiantils per les quals la pàgina de
sortimdelaula.cat representa una porta de contacte amb
l'alumnat de secundària. També, en resulten beneficiàries les
figures de representació dels Instituts, com ara les Conselleres
Escolars o delegades.
Es destaca l'alumnat i el professorat com a col·lectius
beneficiaris del projecte en tant que tenen un portal de
referència on adreçar-se per informar-se de la participació a
secundària.
Finalment, també se'n beneficien els Punt JIPs en tant que a la
web es centralitzen recursos entorn la participació estudiantil.
Tot el 2020.

Dates de realització

10

8.5 Campanya de Foment del Vot a les eleccions al Consell Escolar
Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2020
Durant el 2020, el CJB i el CEMB s'han coordinat per planificar la campanya. Finalment, a
causa de la situació desencadenada per la covid-19, el Departament d'Educació ha decidit
aplaçar les eleccions al 2021 i no s'han fet més accions en relació amb aquesta línia.
Indicadors
Realitzar un mínim de 2
reunions de coordinació
amb agents municipals.
Treballar aquesta línia en
un mínim de 2 Grups de
Treball amb les entitats.

Actualitzar tots els
materials i recursos per la
Campanya de Foment del
Vot.
Arribar a les 150 visites de
la pàgina del web
sortimdelaula.cat; dirigida
a les Eleccions al Consell
Escolar.
Publicar un mínim de 3
notícies al web
sortimdelaula.cat sobre el
seguiment de les eleccions
Recollir els resultats de
participació en les
eleccions.
Repartir un mínim d'un
cartell per centre educatiu
de secundària (224
cartells).

S'han dut a terme 2 reunions realitzades amb el CEMB per
planificar l’acció quan encara estava el procés engegat.
S'ha realitzat una reunió amb els punts JIP per planificar la
campanya.
Les entitats estudiantils, tal com s'ha explicat en la línia 1.8.
Suport a les entitats estudiantils, finalment, no participen de
les línies de treball del CJB ja establertes sobre com promoure
la participació estudiantil perquè prioritzen centrar la seva
implicació al CJB en la incidència política.
S'ha actualitzat la informació en relació a les eleccions del
Consell Escolar, que s'ajornen al 2021 i, per tant, no hi ha
Campanya de Foment del Vot.

No s'han arribat a les visites esperades perquè no s'han dut a
terme les Eleccions al Consell Escolar.

No s'ha realitzat perquè no s'han fet les Eleccions al Consell
Escolar.

No s'han arribat a les visites esperades perquè no s'han dut a
terme les Eleccions al Consell Escolar.

No s'ha realitzat perquè no s'han fet les Eleccions al Consell
Escolar.
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- Actes de les reunions realitzades
Materials obtinguts

Nombre i perfil d'entitats /
persones beneficiàries

Dates de realització

No es pot avaluar aquest apartat, ja que no s'han pogut
realitzar les Eleccions al Consell Escolar pel context generat per
la covid-19.
- Reunions per la campanya amb CEMB el mes de juliol i
setembre per planificar els terminis i els recursos necessaris.
- Una reunió amb punts JIPs el setembre per planificar com fer
la difusió de la Campanya als Instituts.
- Finalment, el procés es va aturar pel Departament
d'Educació, que va ajornar les eleccions pel 2021 per la
situació generada per la covid-19.
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8.6 Formació per a representants de l'alumnat
Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2020
En un inici, la formació estava plantejada per implementar-se a l'octubre. Per la incertesa de
la situació desencadenada per la covid-19, però, s'ha decidit ajornar la formació al segon
trimestre del curs 2020-2021. La decisió es va prendre per tenir més marge sobre la represa
del curs escolar presencial, ja que es va valorar precipitat fer unes jornades de les dimensions
de la Formació a Representants un mes després de reprendre el curs escolar.
També, perquè es valorava significatiu que les activitats es poguessin dur a terme
presencialment. Es valorava de manera significativa forma en participació d'una forma
vivencial i com a espai de trobada entre representants de diferents instituts. Finalment, es
decideixen fer-les virtuals el segon trimestre del curs escolar 2020-2021 i es dedica el
novembre i desembre de 2020 a començar-les a dissenyar amb els punt JIP i amb el CEMB.
Indicadors
Organitzar la formació amb
els punt JIP i entitats
estudiantils
Conformar un equip de
dinamització
amb
participació d'entitats del
món estudiantil i punts JIP
Enviar la carta d'invitació a
tots
els
centres de
secundària de la ciutat.
Plantejar la formació en un
mínim de dos GT amb les
entitats estudiantils i amb
punt JIP
Realitzar un mínim de dues
reunions amb l'equip de
dinamització per treballar
els continguts i
metodologies de la
formació.

El desembre del 2020 s'està organitzant amb els punt JIP el
contingut de la formació pel març del 2021.
Les entitats estudiantils, finalment, no participaran d'aquesta
jornada.
L'equip de dinamització per la jornada del 2021 s'està estarà
format pels referents dels punt JIP.

No s'ha assolit perquè no s’ha dut a terme la Formació a causa
les circumstàncies derivades de la covid-19.

No s'ha assolit perquè no s’ha dut a terme la Formació a causa
les circumstàncies derivades de la covid-19.

No s'ha assolit perquè no s’ha dut a terme la Formació a causa
les circumstàncies derivades de la covid-19.
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Més de 150 estudiants
s'han beneficiat de la
formació.
Un mínim de 10 docents
han participat en la
formació dirigida al
professorat.
Grau de satisfacció de les
formacions.
Materials obtinguts
Nombre i perfil d'entitats /
persones beneficiàries

No s'ha assolit perquè no s’ha dut a terme la Formació a causa
les circumstàncies derivades de la covid-19.

No s'ha assolit perquè no s’ha dut a terme la Formació a causa
les circumstàncies derivades de la covid-19.

No s'ha assolit perquè no s’ha dut a terme la Formació a causa
les circumstàncies derivades de la covid-19.
Pel moment, només s’ha obtingut una escaleta provisional de
continguts.
No hi ha persones beneficiàries perquè no s'ha realitzat. Està
programada per fer-se el març del 2021.
No s'ha pogut realitzar el 2020, es realitzarà el 2021.

Dates de realització
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8.7 Suport a les entitats estudiantils
Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2020
Durant el 2020 s'ha recuperat el Grup de Treball d'Estudiantils per plantejar els objectius i la
finalitat del Grup. S'acorda ser un espai on donar suport a mobilitzacions estudiantils i
generar participació en demandes que siguin competència de l'Ajuntament. Com que, de
manera general, l'educació universitària és competència de la Generalitat de Catalunya,
aquest Grup de Treball ha acordat reunir-se de manera puntual per treballar necessitats
relacionades exclusivament amb Barcelona i d'àmbit municipal.
Al Grup de Treball actualment hi formen part AEP, AJEC, FdE i el SEPC. Durant el 2020 s'ha
actuat en base l'acordat al Grup de Treball i, per tant, s'han anat actualitzant les informacions
d'àmbit municipal i s'ha generat un posicionament des del Grup de Treball.
També s'ha acompanyat i col·laborat en una de les campanyes polítiques de Fem-la Pública
UB: la congelació de les tarifes de TMB durant aquesta excepcionalitat generada pel covid-19.
Aquesta campanya ha estat realitzada amb èxit. També s'han donat suport a les demandes
que es van fer durant el mes de març des del moviment estudiantil en relació al confinament
i a les mobilitzacions universitàries d'octubre en contra de la precarietat i la crisi educativa.
Finalment, s'ha continuat treballant per ampliar el nombre d'entitats estudiantils participants
del CJB i s'ha treballat en concret per l'entrada d' Erasmus Student Network (ESN) Barcelona
UPF com a nova entitat del CJB.
Indicadors
Nombre d'entitats
estudiantils acompanyades

Nombre de Campanyes
estudiantils que des del CJB
s'ha donat suport

Els 4 sindicats que formen part del GT no han demanat un
acompanyament continu sinó que, a la reunió del GT on es van
definir els objectius del 2020. L'objectiu del GT d'Estudiantil
era ser un espai on vehicular demandes a nivell municipal i,
per tant, que en cas de sorgir, s'activaria una participació més
activa però no s'ha considerat necessari un acompanyament.
Per altra banda, sí que s'ha acompanyat a l'entitat ESN
Barcelona de la UPF per entrar al CJB i a Fem-la Pública de la
UB per donar suport a la seva campanya explicada
anteriorment.
Des del CJB s'ha donat suport a la Campanya de Fem-la
Pública; la T-Confinada, per reivindicar la congelació de les
tarifes de TMB durant el confinament (o semi-confinament) de
les universitats.
També s'ha donat suport a les reivindicacions del moviment
estudiantil en relació al confinament i a la campanya en contra
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Incrementar el nombre
d'entitats amb les quals el
CJB té una coordinació
establerta
Haver mantingut una
comunicació fluida amb les
entitats del món estudiantil
i, particularment, amb els
quatre sindicats membres
Nombre de Grups de
Treball d'Estudiantils
realitzats
Nombre de comunicats i/ o
posicionaments realitzats
com a Grup de Treball

Materials obtinguts

Nombre i perfil d'entitats /
persones beneficiàries

de la precarietat de l'educació universitària. Per últim, s’han
inclòs les demandes estudiantils a la campanya general del CJB
#Decrisiencrisi en l’apartat Educació.
S'ha incrementat amb dues noves entitats estudiantils; ESN
Barcelona UPF i amb Fem-la Pública de la UB.

La comunicació amb els quatre sindicats que formen part del
GT d'Estudiantils és fluïda quan es necessita i acotada als
períodes en què quan sorgeixen reptes d'àmbit municipal.

S'ha realitzat un GT per coordinar les expectatives del GT i
aclarir-ne els objectius tal com s'ha exposat anteriorment.

S'ha realitzat un comunicat des del Grup de Treball contra la
precarietat i la crisi educativa a les universitats. A més, s’han
dut a terme posicionaments a xarxes socials en relació amb
demandes estudiantils.
- Actes de les reunions amb entitats estudiantils
- Actes dels Grups de Treball d'Estudiantils
- Correu electrònic
- Grup de whatsapp del GT d'Estudiantils.
- Posicionament del CJB en contra de la precarietat i crisi
educativa.
- Campanyes visibilitzades a xarxes.
Les principals entitats beneficiàries d'aquesta acció són les
entitats estudiantils per les quals es desenvolupa una línia per
si necessiten els recursos o eines que el CJB pot oferir. I,
conseqüentment, se'n beneficien les persones que estudien i
veuren millorades les seves condicions per les accions i
campanyes que desenvolupen les entitats estudiantils que les
representen.
Tot el 2020.

Dates de realització
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8.8 Coordinació i accions entorn el reconeixement, finançament i espais de
les entitats d'associacionisme educatiu
Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2020
Des de la Taula d'Educatives s'ha treballat tot el 2020 per promoure i assegurar el
desenvolupament de les accions de "la Mesura de Govern per garantir i millorar la incidència
de l'associacionisme educatiu de base comunitària" (a partir d'ara i, en aquesta línia resumida
com a MG). Sobretot, aquelles accions que treballen els eixos de finançament, locals i
reconeixement.
De forma transversal, la Taula d'Educatives fa un seguiment de les necessitats de
l'associacionisme educatiu, planteja com abordar les seves problemàtiques i fer un
seguiment de la relació que tenen amb la MG. També, de manera constant, la Taula i el CJB
es reuneixen amb el Departament de Joventut per avaluar aquestes qüestions.
Concretament, a inicis del 2020 la feina es va focalitzar en el reconeixement de
l'associacionisme educatiu de base comunitària a través de l'informe de l'associacionisme
educatiu per tal de generar un espai compartit entre les federacions i districtes i agents
educatius per tal de buscar sinergies de treball.
També es fa un seguiment exhaustiu de les mesures en relació amb la necessitat d'espais per
poder desenvolupar les activitats. Finalment, es treballa profundament la línia de
finançament de la Subvenció extraordinària per garantir el dret al lleure a tot infant. L’estiu
del 2020 es va treballar pel reconeixement del lleure com a activitat necessària i segura per
poder desenvolupar les activitats d'estiu, de manera que es van realitzar accions
sensibilització a la ciutadania per reconèixer el lleure i per tal que aquest es pogués
desenvolupar de forma segura. També, es va treballar a nivell municipal de forma coordinada
per tal que les entitats base que ho necessitessin, poguessin disposar d'espais municipals o
escolars per dur a terme la seva activitat de l'estiu. Finalment, a finals de 2020 la feina s'ha
concentrat en com continuar garantint de forma segura el desenvolupament dels projectes
dels esplais i dels agrupaments en aquest context extraordinari de pandèmia.
Indicadors
Realitzar mínim una reunió
anual de seguiment i
avaluació de la Mesura de
Govern entre GT
d'Associacionisme Educatiu
i el Comissionat d'Educació,
Infància i

S'ha fet una reunió amb Regidoria d'Infància, Joventut i
Persones Grans on s'ha fet seguiment i avaluat la Mesura de
Govern en qüestió.
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Joventut/Departament de
Joventut.
Fer seguiment de la
Mesura de Govern en
mínim 3 Espais de Treball
de l'Associacionisme
Educatiu
Desenvolupar mínim dues
accions en relació amb
demanar el compliment de
la Mesura de Govern per
garantir i millorar la
incidència de
l'associacionisme educatiu
de base comunitària a la
ciutat.

Materials obtinguts

Nombre i perfil d'entitats /
persones beneficiàries

Des de l'Espai de Treball de l'Associacionisme Educatiu s'ha fet
seguiment en concret de la Mesura de Govern en 4 reunions,
tot i que són temes que es treballen transversalment a gairebé
totes les trobades.

Per tal de millorar el compliment de la MG s'han dut a terme 6
accions:
- Planificar un pla de treball amb departament de joventut per
abordar la necessitat d'espais.
- Participar del CEMB per generar sinèrgies amb la comunitat
escolar.
- Treballar la Subvenció extraordinària per garantir l'accés de
tots els infants a l'agrupament o a l'esplai.
- Planificar el Projecte Tractor amb dos agrupaments.
- Resoldre la necessitat d'espai per desenvolupar activitats
d'estiu de forma extraordinària a Barcelona.
- Treball i posicionament per poder garantir el
desenvolupament de l'educació al lleure durant el
confinament com a mesura de prevenció del covid-19.
- Acta del GT d'Associacionisme Educatiu
- Mesura de Govern
Les beneficiàries d'aquesta línia, de forma directa són les
participants d'un esplai o agrupament (per tant, infants, joves i
monitores/caps). Per tant, se'n beneficien les participants de
més de 140 esplais i agrupaments que s'articulen actualment a
Barcelona. Consegüentment, se'n beneficien les famílies per
tenir una major qualitat educativa.
Tot el 2020.

Dates de realització
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8.9 Col·laboració en el suport econòmic a les entitats d'associacionisme
educatiu de base que es troben en situació de vulnerabilitat econòmica
Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2020
Aquest 2020 s'ha afegit la federació de Maristes com a participant de la Taula d'Educatives,
sumant així 8 federacions.
Per l'excepcionalitat de les circumstàncies derivades per la covid-19, l'Ajuntament ha
augmentat significativament la quantia de la subvenció, fet que ha provocat que enguany
s'hagin beneficiat 141 entitats base i 13.369 infants, un augment que es valora molt
positivament. S'ha treballat de forma exhaustiva per com fer el repartiment de la Subvenció
de forma equitativa entre les entitats base de les 8 federacions. Gràcies a la documentació
treballada al Grup de Treball d'Associacionisme Educatiu conjuntament amb el Departament
de Promoció a la Infància, la subvenció ha passat a ser extraordinària per tal de poder
incloure les particularitats de l'associacionisme educatiu. S'ha aconseguit incorporar com a
despeses subvencionables materials imprescindibles per a poder dur a terme la tasca dels
esplais i agrupaments.
Així doncs, es consensua que s'ha aconseguit facilitar a les entitats base i federacions la gestió
de la subvenció per facilitar la participació d'infants a l'associacionisme infantil i juvenil. Tot i
això, la reivindicació del Grup de Treball continua sent aconseguir que la tipologia del
finançament siguin beques i no una subvenció i, contant que l'augment de finançament ha
sigut una excepcionalitat, treballar per aconseguir un augment de finançament proporcional
a l'augment d'infants beneficiaris en comparació a l'any passat.
Indicadors
Actualitzar els criteris de la
subvenció extraordinària
per tal que satisfaci les
mancances que es detectin
des de l'Espai de Treball.
Un mínim de 7 federacions
d'associacionisme educatiu
s'han presentat a la
subvenció.
Un mínim de 70 entitats
base han rebut
finançament econòmic de
la subvenció.

S'han actualitzat els criteris ja existents, concretament, el
llindar de la RFD i la puntuació que rebia cada criteri.
Per l'ampliació dels 414.000€ de la subvenció, s'han generat
nous criteris per fer-ne el repartiment.
S'han presentat a la subvenció 8 federacions d'associacionisme
educatiu.

Han rebut finançament 141 entitats base.
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Un mínim de 1300 infants
s'han beneficiat de la
subvenció.
Realitzar la detecció de
necessitats de les entitats
base que es presenten a la
subvenció.

Nombre de reunions o
Grups de Treball destinats a
millorar un mètode millor
de finançament.

Grau de satisfacció de les
entitats educatives amb el
procés seguit.

Materials obtinguts

Nombre i perfil d'entitats /
persones beneficiàries

S'han beneficiat 13.369 infants.

S'ha fet un acompanyament continuat de totes les necessitats
presentades tant per entitats base com per les federacions.
Aquestes necessitats han estat: aclarir les despeses
subvencionables i treballar per poder subvencionar aquelles
despeses necessàries dels agrupaments i esplais, gestionar els
formularis de sol·licitud, gestionar la recollida de firmes de les
entitats base, com gestionar les auditories, adequar els
terminis al volum d'activitat de les federacions i de les entitats
base i acompanyar a necessitats particulars de les diferents
federacions.
S'ha treballat aquest finançament en 11 espais. En 9 casos
eren punts dins del Grup de Treball i en 2 s'han convocat
explícitament per treballar temes de la Subvenció
Extraordinària.
Complementàriament, també s'han realitzat moltes gestions
via correu electrònic.
Les
federacions
valoren
molt
positivament
tot
l'acompanyament des del CJB i la gestió entorn la subvenció
des de la Taula d'Educatives. Tot i això, són força crítiques
encara amb temes concrets de la subvenció amb les que es vol
continuar treballant profundament.
- Acta dels GTs d'Associacionisme Educatiu
- Document de repartiment
- Enquesta de detecció de necessitats
- Correus electrònics
Gràcies a l'augment de la Subvenció per l'excepcionalitat de la
situació i per assegurar que la crisi que s'està generant no
afectés a que els infants no puguessin accedir al lleure
educatiu, aquest any s'han beneficiat 13.369 infants de 141
esplais o agrupaments. Comparativament, l'any passat,
d'aquesta subvenció se'n van beneficiar 1.977 infants de 88
entitats base de Barcelona.
Tot el 2020.

Dates de realització
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8.10 Seguiment de l'Informe sobre l'estat dels locals de les entitats
d'associacionisme educatiu
Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2020
A inicis de 2020 es va treballar la presentació de l'informe i com aprofitar per relacionar-la
amb l'eix de locals de la Mesura de Govern. L'objectiu era aprofitar la presentació de l'Informe
per iniciar un Pla de Treball per la reivindicació de la necessitat d'espais, per visibilitzar i
aconseguir reconeixement de l'associacionisme educatiu i per aconseguir majors
compromisos dels agents involucrats en base els resultats de l'Informe. Es va desestimar la
presentació de l'Informe per l'inici del confinament degut a la covid-19.
Malgrat que no es va fer un esdeveniment públic, l'Informe s'ha aprofitat per iniciar el Pla de
Treball de Locals des de la Taula d'Educatives per reivindicar la necessitat d'espais dignes pels
esplais i agrupaments. S'estableix una feina continuada des de la Taula i s'inicia una
coordinació també constant amb el Departament de Joventut.
Indicadors
Participació a l'acte de
presentació de l'Informe de
tots els actors convidats:
tècnics de districte,
responsables polítics i
tècnics de Joventut,
entitats base, federacions,
Consorci d'educació,
tècnics Baobab.
Treballar en un mínim de 4
Grups de Treball
d'Associacionisme Educatiu
l'estat dels locals dels
esplais i caus.
Generar una base de dades
compartida amb
Departament de Joventut
d'aquells esplais i caus que
es troben en una situació
d'inseguretat o insatisfacció

Per les circumstàncies generades per la covid-19 no es va poder
fer la presentació de l'acte.

S'ha treballat en 7 Grups de Treball.

S'ha generat aquesta base de dades a partir de la que s'ha
elaborat un pla de treball conjunt amb les federacions i un altre
amb el Departament de Joventut.
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en relació amb l'estat dels
locals on fan activitats.
Publicació d'Informes
trimestrals en relació amb
l'estat dels locals.
Nombre d'esplais i caus en
situació d'emergència que
han aconseguit una solució
que els satisfaci.
Generar un discurs des de
l'Espai de Treball
d'Associacionisme Educatiu
en relació amb el model de
ciutat que satisfaci les
necessitats d'espais dels
esplais i caus.

Materials obtinguts

Nombre i perfil d'entitats /
persones beneficiàries

Finalment s'ha desestimat la idea de fer informes trimestrals, ja
que es prioritza el treball continu de l'estat dels locals
detectats.
L'AE Antoni Gaudí, ja que estan descontents per l'expulsió de
l'espai però han aconseguit una alternativa prou satisfactòria al
curt termini. No hi ha hagut altres casos destacables.

A partir del Pla de Treball, s'han recollit les condicions que
garanteixen un bon desenvolupament de l'activitat i que es
busca que es compleixin en tots els casos.

- Informe sobre l'estat dels locals de les entitats
d'associacionisme educatiu
- Base de dades de l'estat actual dels esplais i agrupaments en
relació als espais que utilitzen
- Actes dels Grups de Treball d'Associacionisme Educatiu
- Pla de Treball amb la Taula d'Associacionisme Educatiu en
relació als locals.
- Pla de Treball amb el Departament de Joventut en relació als
locals.
Les entitats beneficiàries d'aquesta acció són les
aproximadament 140 entitats base que formen part de les 8
federacions de la Taula.
Durant tot el 2020.

Dates de realització
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8.11 Dia del cau i l’esplai
Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2020
No s’han obtingut material ja que no s’ha pogut realitzar el projecte arran de la covid-19.
Indicadors
Un mínim de 5 activitats
han estat organitzades pel
Dia del Cau i l'Esplai.
Es treballa i visibilitza el Dia
del Cau i l'Esplai en mínim
un Espai de Treball de
l'Associacionisme Educatiu.
Materials obtinguts

Nombre i perfil d'entitats /
persones beneficiàries
Dates de realització

No s'ha acabat realitzant a causa del context derivat per la
covid-19.

No s'ha acabat realitzant a causa del context derivat per la
covid-19.

No s’han obtingut material ja que no s’ha pogut realitzar el
projecte arran de la covid-19.
No s'ha acabat realitzant a causa del context derivat per la
covid-19.
No s’han obtingut material ja que no s’ha pogut realitzar el
projecte arran de la covid-19.
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8.12 Suport i coordinació entre el CJB i les entitats de base de les federacions
Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2020
Aquest curs, seguint la feina des del CJB per incorporar totes les federacions del lleure que
tenen esplais i agrupaments a Barcelona, s'ha incorporat la Federació Centre d'Escoltes
Marista (CMS) i, per tant, s'ha treballat en l'acompanyament a la federació entorn què es
treballa des de la taula i com.
Des del CJB, el Secretariat ha participat de l'Assemblea General Ordinària (AGO) d'Acció
Escolta de Catalunya. Enguany, per la realitat de la situació generada pel confinament, les
AGOs de les federacions s'han ajornat al mes de desembre i, per això, n'hi ha que encara no
les han realitzat. Finalment, el treball realitzat des de l'Àmbit de Territori ha permès acostar el
CJB i el CRAJ a les entitats base, ja que es generen reunions a nivell de districte on participen
els esplais i agrupaments del territori en qüestió i exposen les seves necessitats i com des del
CJB o el CRAJ se'n pot donar resposta.
Indicadors
Realitzar un mínim de 5
visites a trobades
territorials d'entitats base.

Coordinar les visites a les
entitats base amb el CRAJ.

Materials obtinguts

Nombre i perfil d'entitats /
persones beneficiàries

S'han realitzat 8 trobades territorials amb esplais i
agrupaments. Les trobades han estat segons districtes, per
tant, s'han realitzat trobades territorials de 8 districtes de
Barcelona, exceptuant Horta-Guinardó i Ciutat Vella perquè
amb el confinament el mes de març es van cancelar aquestes
trobades. Són trobades que es valoren molt positivament
perquè assisteixen els esplais i agrupaments del districte, a
més d'altres associacions juvenils del districte, on exposen les
seves necessitats i s'aprofita per generar un espai conjunt
entre els esplais i agrupaments d'un mateix districte.
Aquestes trobades territorials es realitzen amb la tècnica
d'acompanyament del CRAJ, per tant, s'ha assolit coordinar
aquestes reunions amb la presència del CRAJ.
- Actes dels Grups de Treball d'Associacionisme Educatiu
- Actes de les visites a entitats base realitzades
- Correu electrònic
S'han beneficiat d'aquesta línia les 8 federacions i,
concretament, 18 esplais i agrupaments per acompanyaments
en concret.
Tot el 2020.

Dates de realització
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8.13 Acompanyament a l'associacionisme educatiu per ampliar els horitzons
educatius
Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2020
Aquesta línia s'ha començat a treballar aquest 2020. És una feina força estructural de manera
que encara no es pot avaluar el benefici que aquest treball genera a les entitats base. A inicis
del 2020 la línia es va centrar en la coordinació amb Baobab, encara que va quedar aturada
amb l'arribada de la covid-19. Des del març fins a l'estiu, a conseqüència de la covid-19, la
feina s'ha redirigit al reconeixement de l'educació en el lleure com a dret fonamental dels
infants i, per tant, a treballar per visibilitzar-ne el valor i garantir que es poguessin
desenvolupar les activitats d'estiu. Això va suposar el treball conjunt entre diversos agents
com el Programa de Barcelona Ciutat Educadora, el CEMB i amb la Comissionada d'Educació.
També, per poder desenvolupar les activitats logísticament, es van dur a terme coordinacions
amb el Departament de Joventut i amb les tècniques referents de cada districte.
Finalment, amb la represa del curs, la línia s'està concentrant en iniciar la participació de la
Taula d'Associacionisme Educatiu al CEMB per tal de generar una coordinació amb la
comunitat educativa per aquells esplais i agrupaments que estan en centres escolars.
Indicadors
Detectar mínim 3 agents
educatius amb els quals
vincular-se

Realitzar un mínim de 4
reunions
on
s'abordi
aquesta línia

Durant el 2020 s'han detectat els següents agents pertinents
amb els que és primordial vincular-se:
- Institut Municipal d'Educació de Barcelona (IMEB)
- Comissionat d'Educació, Infància i Joventut
- Projecte de Barcelona Ciutat Educadora
- Programa Baobab
- Departament de Joventut

S'han realitzat 5 reunions:
- 2 reunions amb Baobab per plantejar quines línies cal
prioritzar per treballar l'associacionisme educatiu. - 1 reunió
amb el Projecte de Barcelona Ciutat Educadora per generar
recursos pedagògics i poder desenvolupar les activitats d'estiu
amb seguretat.
- 1 reunió amb el Departament de Joventut per coordinar la
necessitat d'espais per fer les activitats d'estiu a Barcelona de
forma extraordinària.
- 1 reunió amb el CEMB per plantejar la participació a la Taula
al CEMB.
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Materials obtinguts

Nombre i perfil d'entitats /
persones beneficiàries

La majoria d'aquestes reunions ha comportat un treball
continu de coordinació per abordar els diferents temes via
correus o trucades.
- Actes dels Grups de Treball d'Associacionisme Educatiu
- Actes de les visites a entitats base realitzades
- Correu electrònic
Se n'han beneficiat d'aquesta feina els esplais i agrupaments
per les facilitacions aconseguides per poder desenvolupar la
seva tasca i, conseqüentment, els infants i famílies que en
formen part.
Tot el 2020.

Dates de realització
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8.14 Reivindicar tarifes de transport públic que s'adaptin a les necessitats de
l'associacionisme educatiu
Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2020
El 2020 s'ha impulsat una campanya per millorar la política tarifària des d'una perspectiva
juvenil. Una de les reivindicacions de la campanya és la d'una tarifa de grups per les entitats
del lleure que fan ús extensiu del transport públic i que amb la nova política tarifària del 2020
quedaven greument perjudicades.
S'ha dut a terme una diagnosi de les facilitats per a l'accés al transport públic de les persones
joves en diferents ciutats europees, i s'ha analitzat les conseqüències que ha tingut el canvi
tarifari de la T-Casual i la T-Usual per a les persones joves associades. S'ha generat un espai de
treball conjunt entre les entitats de lleure de base i les de l'espai de sostenibilitat, de manera
coordinada amb el Consell Nacional de la Joventut de Catalunya i s'ha elaborat una campanya
d'incidència.
Paral·lelament, els dos Consells de manera coordinada han dut a terme reunions amb la
Regidoria de Mobilitat.
A conseqüència de l'esclat de la covid-19, l'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de
Catalunya han expressat als dos Consells la necessitat de posposar aquestes reunions i la
possibilitat de modificar les tarifes del Transport per la gent jove i per les associacions de
lleure educatiu.
Indicadors
Haver realitzat, com a
mínim, 1 reunió amb la
Regidoria de Mobilitat.
Haver realitzat una
campanya per xarxes de
reivindicació d'una T-lleure
conjuntament amb la resta
de reivindicacions de
mobilitat del CJB;
l'allargament de la T-Jove i
l'allargament de la T-16 cap
als 18 anys
Materials obtinguts

S'ha assolit. Hi ha hagut una reunió amb responsables polítics
de la la Tinència d'Alcaldia d'Ecologia, Urbanisme,
Infraestructures i Mobilitat.
S'ha assolit. La campanya, que vam coordinar amb les
federacions del lleure i va comptar amb una àmplia
participació de l'associacionisme educatiu de base, es va dur a
terme durant la última setmana de febrer i va aparèixer en 11
notícies a diferents mitjans catalans, inclosos El Periódico o El
Punt - Avui.

- Actes de les reunions.
- Cartells, materials gràfics a les xarxes socials.
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Nombre i perfil d'entitats /
persones beneficiàries

Dates de realització

Per ara, a nivell de visibilitat de la problemàtica, se n'han
beneficiat totes les entitats base de l'associacionisme educatiu.
Última setmana del 2019 fins l'actualitat. La campanya per
xarxes es treu el febrer del 2020, i s'atura donada la covid. Es
segueix fent feina d'investigació i treball amb les entitats en la
línia de la campanya. Caldrà decidir amb les entitats si és una
línia a seguir treballant el 2021.
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1

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
trencar 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 2020 el CJB continua treballant per assolir 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. Com a
projecte destacat, trobem la implementació del Projecte Tractor de la mà del Departament de
Joventut de l’Ajuntament de Barcelona i de les entitats base amb l’objectiu que infants i joves
de caus i esplais puguin apoderar-se i reapropiar-se de l’espai públic. Aquest projecte anirà
lligat amb la promoció de la participació infantil i juvenil en el si d’aquestes entitats educatives
i, també, en la promoció d’espais públics que s’ajustin a les necessitats dels mateixos. Així
doncs, el projecte de participació dels espais pròxims a caus i esplais, en col·laboració amb el
l’Àrea d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat també vol posar el focus en aquest repte.

9.A. Objectius
Objectius generals del programa
Contribuir a la promoció de la participació infantil tot facilitant eines i espais als infants

Enfortir les entitats base d'associacionisme educatiu.

Promoure la participació infantil en un cas concret i realitzable.

2

9.B. Descripció de les accions
9.1 Promoció de la participació infantil a l'espai públic: Projecte Tractor
Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2020
A inicis de 2020 es troba la coordinació dels dos districtes amb voluntat d'iniciar la prova pilot
i agrupaments a cada districte amb motivació per participar-hi. Els dos districtes són
l'Eixample i les Corts dels quals amb l'Eixample s'inicia tota la coordinació de com aterrar el
projecte; detecció d'agents necessaris a coordinar, diagnosi de protocols necessaris a
elaborar, planificació de la gestió administrativa necessària, etc. El projecte queda aturat pel
confinament a conseqüència de la covid-19 i, per tant, per la inviabilitat de poder-lo dur a
terme.
Al setembre es passa a reprendre el projecte a l'Eixample amb la coordinació de tots els
agents: Districte, l'agrupament, Mobilitat, Guàrdia Urbana i CJB. L'estat actual és poder
trobar un espai que satisfaci els agents implicats. Per altra banda, s'està iniciant la
coordinació de les Corts per detectar quin és el tram de carrer òptim per a fer el projecte.
Indicadors
Nombre de reunions de
coordinació abans de
l'execució.

Nombre de dissabtes que
les entitats base de la
prova pilot duen a terme el
Projecte Tractor.
Grau de satisfacció dels
diferents agents involucrats
en el projecte Tractor.
Conversió de la prova pilot
en un Projecte ordinari.

S'han realitzat 6 reunions de coordinació. Primer una reunió
des del Grup motor amb la participació de l'Institut d'Infància i
Adolescència de Barcelona i el Departament de Joventut.
Després s'han fet reunions entre el Grup Motor i les referents
dels districte de l'Eixample pertinents en tant que districte que
inicia la prova pilot, reunions amb el departament de Joventut,
una reunió amb l'agrupament de l'Eixample participant del
projecte i una reunió amb els agents necessaris a coordinar
quan s'implementi el projecte: l'agrupament, referents de
districte de l'Eixample, Mobilitat i Guàrdia Urbana.
No s'ha pogut implementar per les circumstàncies derivades
de la covid-19.

Falta fer una avaluació completa perquè encara no s'ha
implementat el projecte. Per la feina realitzada durant el 2020
es valora molt positivament la idea del projecte però està
costant més del que es pensava implementar-lo.
Encara no assolit per les circumstàncies anteriorment
esmentades.
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Nombre de reunions en el
que es fa un seguiment des
de l'Espai de Treball de
l'Associacionisme Educatiu
per tal de sistematitzar el
projecte.
Materials obtinguts

Nombre i perfil d'entitats /
persones beneficiàries

Dates de realització

Encara no assolit per les circumstàncies anteriorment
esmentades.

- Actes dels Grups de Treball i de les reunions
- Correus electrònics
Les entitats beneficiàries del projecte seran totes les entitats
base una vegada es pugui implementar aquest projecte a nivell
de ciutat. Per ara, el 2020 no s'ha beneficiat directament cap
esplai ni agrupament per la impossibilitat d'implementar el
projecte en època de confinament i covid-19.
Per les circumstàncies sanitàries esmentades anteriorment,
només s'ha pogut dur a terme el disseny de la prova.
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9.2 Col·laboració en el suport econòmic a les entitats d'associacionisme
educatiu de base que es troben en situació de vulnerabilitat econòmica
Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2020
Aquest 2020 s'ha afegit la federació de Maristes com a federació que participa de la Taula
d'Educatives, sumant així 8 federacions.
Per l'excepcionalitat de les circumstàncies derivades per la covid-19, l'Ajuntament ha
augmentat significativament la quantia de la subvenció. S'han beneficiat 141 entitats base i
13.369 infants. Augment que es valora molt positivament. S'ha treballat de forma exhaustiva
com fer el repartiment de la Subvenció de forma equitativa entre les entitats base de les 8
federacions.
Gràcies a la documentació treballada al Grup de Treball d'Associacionisme Educatiu
conjuntament amb el Departament de Promoció a la Infància, la subvenció ha passat a ser
extraordinària per tal de poder incloure les particularitats de l'associacionisme educatiu. S'ha
aconseguit incorporar com a despeses subvencionables materials imprescindibles per a
poder dur a terme la tasca dels esplais i agrupaments.
Així doncs, es consensua que s'ha aconseguit facilitar a les entitats base i federacions la
gestió de la subvenció per facilitar la participació d'infants a l'associacionisme infantil i
juvenil. Tot i això, la reivindicació del Grup de Treball continua sent aconseguir que la
tipologia del finançament siguin beques i no una subvenció i, contant que l'augment de
finançament ha sigut una excepcionalitat, treballar per augmentar el finançament
proporcionalment a l'augment d'infants beneficiaris en comparació a l'any passat.
Indicadors
Treballar els criteris de la
subvenció extraordinària
des de l’Espai de Treball.
Un mínim de 7 federacions
d'associacionisme educatiu
s'han presentat a la
subvenció.
Un mínim de 70 entitats
base han rebut
finançament econòmic de
la subvenció.

S'han actualitzat els criteris ja existents, concretament, el
llindar de la RFD i la puntuació que rebia cada criteri. I per
l'ampliació de 414.000€ de la subvenció s'han generat nous
criteris per fer-ne el repartiment.
Aquest any s'ha presentat una federació més; el Centre
Marista d'Escoltes de Catalunya (CMS), sumant així 8
federacions.

Han rebut finançament 141 entitats base.
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Un mínim de 1300 infants
s'han beneficiat de la
subvenció.
Realitzar la detecció de
necessitats de les entitats
base que es presenten a la
subvenció.

Nombre de reunions o
Grups de Treball destinats
a millorar un mètode millor
de finançament.
Grau de satisfacció de les
entitats educatives amb el
procés seguit.

Materials obtinguts

Nombre i perfil d'entitats /
persones beneficiàries

S'han beneficiat 13.369 infants.

S'ha fet un acompanyament continuat de totes les necessitats
presentades tant per entitats base com per les federacions.
Aquestes necessitats han estat aclarir les despeses
subvencionables i treballar per poder subvencionar aquelles
despeses necessàries dels agrupaments i esplais, gestionar els
formularis de sol·licitud, gestionar la recollida de firmes de les
entitats base, com gestionar les auditories, adequar els
terminis al volum d'activitat de les federacions i de les entitats
base i acompanyar a necessitats particulars de les diferents
federacions.
S'ha treballat aquest finançament en 11 espais. En 9 casos
eren punts dins del Grup de Treball i en 2 s'han convocat
explícitament només per treballar temes de la Subvenció
Extraordinària. Complementàriament, també s'ha fet molt
treball des del correu electrònic.
Les
federacions
valoren
molt
positivament
tot
l'acompanyament des del CJB i la gestió entorn la subvenció
des de la Taula d'Educatives. Tot i això, són força crítiques
encara amb temes concrets de la subvenció amb les que es vol
continuar treballant profundament.

- Acta dels GTs d'Associacionisme Educatiu
- Document de repartiment
- Enquesta de detecció de necessitats
- Correus electrònics
Gràcies a l'augment de la Subvenció per l'excepcionalitat de la
situació i per assegurar que la crisi derivada de la pandèmia no
afectés a que els infants no poguessin accedir al lleure
educatiu, aquest any s'han beneficiat 13.369 infants de 141
esplais i agrupaments.
Tot el 2020.

Dates de realització
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9.3 Promoció d'espais de participació infantil en els esplais i caus
Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2020
Ha quedat aturat i ajornat pel 2021 com a conseqüència de l'impacte que la gestió de la
covid-19 ha tingut en l'educació del lleure, ja que es va aturar fins a l'estiu i també de
setembre a novembre. Per tant, no s'ha pogut treballar un espai per promoure la participació
infantil perquè la prioritat era poder reprendre l'activitat demostrant que el lleure és
essencial i segur.
Indicadors
Haver realitzat un taller
destinat a equips de
persones monitores i caps
d'esplais i caus.
S'ha fet difusió del taller a
través dels diferents canals
de comunicació del CJB.
Durant el taller les
persones assistents han
decidit què implementaran
en la seva entitat per tal de
promoure la participació
infantil.
Totes les persones que han
assistit a la formació han
implementat una millora
envers la participació
infantil a la seva entitat.

Ajornat al 2021.

Ajornat al 2021.

Ajornat al 2021.

Ajornat al 2021.

Materials obtinguts

Ajornat al 2021.

Nombre i perfil d'entitats /
persones beneficiàries

No hi ha beneficiàries directes, el projecte s’ha ajornat el 2021.
Ajornat al 2021.

Dates de realització
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9.4 Promoció de remodelar espais de joc des de la perspectiva infantil
Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2020
Mentre des de l'Àmbit d'Emergència Climàtica del CJB s'ha estat treballant amb l'Àrea
d'Urbanisme de l’Ajuntament de Barcelona per tal de definir el projecte, des de la línia de
Promoció de la Participació infantil s'ha treballat en la detecció d'esplais i/o agrupaments
interessats a participar d'un projecte per reformular l'urbanisme del seu espai proper.
Actualment està en fase d'esperar com queda la viabilitat de fer un projecte d'aquestes
dimensions de la mà d'Urbanisme per passar a aterrar-ho amb quin esplai o agrupament es
podria dur a terme i, per tant, iniciar la implicació d'aquesta línia del programa.
Indicadors
Haver realitzat un mínim
d'una reunió amb
Departament de Promoció
a la Infància, l’Àrea
d'Ecologia, Urbanisme i
Mobilitat, el CJB i el CRAJ.
Trobar un esplai o cau que
hi vulgui participar i iniciar
el projecte.
Nombre de reunions de
coordinació entre l'entitat
del lleure i els actors
implicats.
Planificació del projecte de
remodelació resultant.
Materials obtinguts
Nombre i perfil d'entitats /
persones beneficiàries

No s'ha assolit perquè primer cal tancar la idea del projecte
amb Urbanisme. Per tant, s'han realitzat per ara les reunions
de planificació entre l'Àrea d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat i
el CJB.

No s'ha assolit perquè primer cal tancar la idea del projecte
amb l’Àrea d’Ecologia Urbana, Urbanisme i Mobilitat.

No s'ha assolit perquè primer cal tancar la idea del projecte
amb l’Àrea d’Ecologia Urbana, Urbanisme i Mobilitat.

No s'ha assolit perquè primer cal tancar la idea del projecte
amb l’Àrea d’Ecologia Urbana, Urbanisme i Mobilitat.
Encara no s’han obtinguts materials.
Esplais i agrupaments.
Juny 2020 - Desembre 2020.

Dates de realització
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