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Després de l’elaboració del llibre “Sacsegem la ciutat: reivindicacions de les asso-

ciacions juvenils per a Barcelona”, enguany el Consell de la Joventut de Barcelona 

publiquem de nou “l’Informe sobre l’estat de la joventut”, un document que té dos 

objectius estratègics: valorar la situació del jovent de la ciutat posant damunt la taula 

els problemes que l’afecten i avaluar les polítiques públiques de joventut que s’han 

impulsat des de l’Ajuntament. L’Informe té la finalitat de contribuir a la transformació 

social que persegueixen les associacions juvenils. Només a partir del coneixement 

de la realitat que ens envolta podrem ser conscients de la nostra situació i actuar per 

canviar-la. El Consell de la Joventut tenim clar que les accions de les associacions 

juvenils només tindran sentit si parteixen d’un coneixement acurat de la realitat que 

ens envolta, si compartim una visió plural, inclusiva i de consens. En aquest sentit, 

volem que l’Informe sigui una eina més a disposició de les associacions, un mapa 

que serveixi per situar les demandes del jovent i en el qual recolzar-se a l’hora de 

pensar cap a on i com es vol avançar.

 

Volem que l’Informe sigui una espurna per a encendre debat, dur arreu la qüestió de 

la joventut i, en resum, aconseguir que els temes que col·lectivament ens interes-

sen siguin al centre de l’agenda política de Barcelona. Barcelona és una gran capital, 

mediterrània i europea, complexa i diversa, travessada per moltes circumstàncies 

que l’enriqueixen, alhora que és escenari d’interessos en disputa, de desigualtats i 

de vegades d’injustícies. El CJB entenem que les polítiques de joventut són transver-

sals, afecten tots els àmbits de la societat, i per això creiem que és la nostra obliga-

ció intercedir de forma global en tots els temes que estan presents a la ciutat. Així, 

l’Informe és també una aportació als debats de ciutat, com ara l’espai públic, la feina, 

l’habitatge, el turisme o la participació democràtica, des de la mirada juvenil, des del 

convenciment que no només no podem quedar enrere, sinó que som clau per a fer 

front als problemes que ens afecten.

 

Així, de l’any 2017 la fita més important ha estat l’aprovació del Pla d’Adolescència i 

Joventut 2017-2021. Es tracta d’un pla ampli i ambiciós, estructurat en quatre grans 

eixos, un instrument que servirà per a organitzar les intervencions en matèria de jo-

ventut, en col·laboració amb altres àrees de l’Ajuntament, responent a l’enfocament 

transversal que se li demanava. Cal valorar que en la definició del Pla hi ha hagut un 

procés de participació d’associacions juvenils encapçalat pel CJB que va donar lloc a 

un recull de propostes adreçades a donar forma al Pla. Moltes d’aquestes propostes, 
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tal com s’havien formulat o amb alguna modificació lleu, han estat incloses en el Pla, 

cosa que valorem com un èxit. A més a més, el CJB és un actor prioritari en les fases 

d’execució del Pla, forma part dels òrgans de governança i es preveu que participi en 

l’avaluació, de la qual cosa també ens sentim molt satisfets.

 

D’altra banda, cal fer referència a la dilació recurrent que es produeix entre la conclu-

sió d’un pla de joventut i el començament del nou. Ja va passar entre el Pla Director 

de la Política Municipal 2006-2010 i el Pla d’Adolescència i Joventut 2013-2016, en 

què hi va haver un període de tres anys sense cap pla director. De la mateixa manera, 

ha calgut esperar un any per a engegar el Pla actual, cosa que suposa un lapse de 

temps en què les polítiques juvenils no tenen una ordenació. De fet, hi ha una situa-

ció semblant amb el Pla d’Equipaments Juvenils, el qual va acabar el 2015, amb un 

grau d’implementació molt per sota del que s’havia planificat i a hores d’ara no se 

sap quan n’hi haurà un de nou. Seria desitjable preveure l’elaboració dels nous plans 

directors de forma que s’iniciïn sense demores després de la conclusió del previ.

 

Actualment, un dels aspectes més importants per al jovent a Barcelona és 

l’emancipació, tal com es recull en el primer eix del Pla de Joventut. Hi ha una sèrie 

d’indicadors que fan pensar, malgrat la recuperació econòmica, que les condicions 

que Barcelona ofereix a les persones joves no són les òptimes. Pel que fa a la feina, 

cal destacar que el jovent barceloní té uns índex d’ocupació superiors a les mitjanes 

a nivell estatal o català, tot i que inferiors als de la Unió Europea. La taxa d’atur juvenil 

a Barcelona és del 27,5%, inferior a la catalana (35,3%) i molt inferior a l’espanyola 

(superior al 40%). Malgrat aquestes dades, aquests anys de postcrisi donen lloc a 

una realitat laboral summament preocupant per als joves pel que fa a les condicions 

laborals, la temporalitat o els sous. El 2016, per exemple, només un 12% dels contrac-

tes signats per menors de 30 anys va ser indefinit. Aquesta situació ens fa demanar 

a l’Ajuntament que executi el Pla de Foment de l’Ocupació Juvenil de Qualitat amb 

decisió i de forma íntegra, de manera que s’aconsegueixi el màxim impacte.

 

El segon gran tema que preocupa a Barcelona pel que fa a l’emancipació juvenil és 

clarament l’habitatge. Barcelona és una ciutat que ha de fer front a unes pressions 

fortíssimes que condicionen aquest mercat, especialment sensible per a les perso-

nes que volen dur a terme un projecte digne de vida a la ciutat . Des de l’any 2014 el 
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preu del lloguer a Barcelona ha anat incrementant i actualment a molts districtes, 

com ara Ciutat Vella, Sarrià o Les Corts, els preus són superiors als que hi havia du-

rant la bombolla immobiliària dels 2000. Si aquest fenomen s’ajunta amb la realitat 

laboral de condicions precàries i sous baixos, el resultat és salvatge per al jovent 

que vol viure a Barcelona. Totes aquestes circumstàncies donen lloc a una situació 

d’abandonament de la ciutat per part de moltes persones joves, un èxode urbà difícil 

de quantificar, però que ben segur tindrà conseqüències si no s’hi posa remei aviat.

 

En darrer lloc, volem fer algunes reflexions sobre el model institucional. L’Ajuntament 

de Barcelona, d’ençà de la transició, ha estat un ajuntament pioner en matèria de 

polítiques de joventut. Des de l’any 1979 es va constituir la primera regidoria de Jo-

ventut amb la seva àrea corresponent. A partir d’aquesta primera regidoria es van 

encetar un seguit de programes adreçats específicament a joves, van aparèixer els 

primers espais juvenils i, en resum, les polítiques de joventut prenien una nova re-

llevància. Tot això ens duu a fer una doble reflexió. En primer lloc, cal valorar el paper 

capdavanter que l’Ajuntament de Barcelona ha tingut al llarg de la seva història en 

matèria de polítiques juvenils i cal entendre que la Regidoria de Joventut és una figu-

ra institucional indispensable en el lideratge d’aquestes polítiques. En aquest sentit, 

el CJB no ens resignem a malmetre aquesta història de compromís de l’Ajuntament 

cap a les polítiques de joventut. En segon lloc, la importància de la regidoria no és 

merament nominal. Entenem que depenen de la regidoria de joventut les prioritats 

d’un programa de govern conscient de la rellevància d’intervenir amb convicció en 

matèria de joventut.

 

Per tot això percebem amb preocupació els canvis que hi ha hagut en l’equip de go-

vern sobretot en relació amb la Regidoria, primer de Cicles de vida, després d’Infància 

i Joventut i ara Comissionat d’Infància i Joventut. Aquests canvis, ocasionats per la 

necessitat de fer majories que donin estabilitat al govern municipal, difícilment fan 

pensar que hi hagi un projecte de polítiques de joventut ben travat, sòlid i a llarg ter-

mini. Destaquem la bona disposició de les persones que han ocupat la regidoria, Car-

men Andrés fins al novembre del 2017 i ara Miquel Àngel Essomba (comissionat), 

però ens refermem en la reivindicació de no renunciar a una regidoria pròpia.

Secretariat del Consell de la Joventut de Barcelona 
Gener 2018
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Segurament es pot afirmar que la política pública més rellevant d’aquesta legisla-

tura pel moviment associatiu juvenil i la joventut de Barcelona ha estat l’aprovació, 

el juny de 2017, del Pla d’Adolescència i Joventut 2017-2021 (PAJ). Barcelona va 

ser pionera, l’any 1985, en aprovar el primer pla de polítiques integrals de joventut 

de tot l’Estat Espanyol gràcies a una Regidoria de Joventut amb molt de pes dins 

l’organigrama municipal i d’un moviment juvenil organitzat que ja clamava mesures 

per atendre les seves necessitats. En l’elaboració d’aquest nou Pla que s’ha redactat 

durant l’any 2017, el Consell de la Joventut de Barcelona (CJB) també hi ha tingut un 

paper destacat. Des de la demanda constant de la necessitat d’iniciar un nou Pla fins 

a la participació activa en la definició dels seus eixos així com amb la formulació de 

demandes concretes pel que fa a les mesures a emprendre.

El procés d’elaboració del PAJ per part de la Regidoria d’Infància, Joventut i Gent Gran, i 

més concretament, per part del Departament de Joventut, es va iniciar a l’abril de 2016. 

Ja des d’inicis d’any, el CJB va començar a avaluar l’antic Pla d’Adolescència i Joventut 

2013-2016 i va articular un procés participatiu entre les entitats juvenils de Barcelo-
na per a recollir aportacions i propostes per al següent. Alhora, s’alertava a la Regidoria 

de la necessitat d’iniciar el procés d’elaboració el més aviat possible per tal de garantir-

ne l’inici de l’execució a principis de 2017 i donar continuïtat a l’anterior Pla.

Tot i que en un inici es preveia l’aprovació del PAJ el mes de desembre, aquesta no 

es va efectuar fins 6 mesos després. Un dels motius d’aquest retard va ser la intro-

ducció d’un apartat sobre “diagnòstic i estratègies en un entorn europeu”. Malgrat la 

utilitat i interès d’aquesta informació, el CJB en qüestiona la incorporació ja que el 

document estava quasi acabat i va retardar-ne la finalització. Així doncs, el procés va 

ser excessivament llarg -més d’un any- però es pot afirmar que el resultat satisfà al 
moviment associatiu juvenil de la ciutat.Pel que fa al contingut del Pla, a continuació 

es detalla una valoració dels diferents apartats que el conformen. 

Contextualització
L’elaboració d’un nou Pla Municipal busca millorar les polítiques públiques que 

s’implementen per donar resposta a les necessitats de la població a qui va adreçat. 

Per fer-ho, és necessari desenvolupar una anàlisi de què s’ha fet fins al moment i què 

es fa al nostre entorn en aquesta matèria per tal de mantenir programes que fun-
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cionen i per incorporar idees i mesures innovadores. En aquest sentit, el CJB valora 

positivament la incorporació d’un Marc Estratègic que té per objectiu identificar els 

elements clau d’èxit d’altres ciutat europees i articular una sèrie de recomanacions 

per tal d’identificar quines han de ser les línies estratègiques bàsiques del nou Pla.

Aquest apartat del Pla fa un breu repàs dels plans de joventut de Barcelona i permet 

tenir una visió global de com han evolucionat les polítiques locals de joventut a la 
ciutat. El més rellevant, però, és el balanç que es fa de l’anterior Pla d’Adolescència i 

Joventut 2013-2016 en tant que identifica mancances, moltes de les quals ja van ser 

assenyalades per el CJB a finals del 2012 poc abans de la seva aprovació. El Pla 2017-

2021 incorpora moltes d’aquestes millores suggerides: més implicació del CJB en 

la definició, desenvolupament i implementació del Pla en tant que agent referent; 

millores en l’estructura del Pla per tal de facilitar-ne no només la definició i implemen-

tació sinó també el seguiment i la posterior avaluació; una diagnosi de la situació 

de les persones joves de Barcelona molt completa; la incorporació de la dimensió 

territorial en tots els eixos; la participació activa de persones joves no associades; i 

l’abordatge transversal de les polítiques de joventut. Moltes d’aquestes millores es 

detallen a continuació. 

Espais de participació i de treball
En l’elaboració d’aquest Pla hi ha col·laborat una multiplicitat d’agents que, des del 

seu punt de vista i camp d’acció, han pogut fer aportacions en relació al contingut de 

les mesures que s’han inclòs al document. En primer lloc cal destacar que el resultat 

del procés participatiu que va impulsar de manera pròpia i paral·lela el CJB entre les 

seves entitats membre ha estat considerat a l’hora de construir el PAJ. Més endavant 

s’abordarà aquesta qüestió, per tant, és pertinent centrar-se en els espais que ha 
articulat el Departament de Joventut en el procés d’elaboració del Pla. La Comis-

sió Tècnica Interdepartamental i la Comissió de Territori mostren aquesta voluntat de 

transversalitat i d’involucrar múltiples departaments per aconseguir implementar de 

manera integral les mesures del Pla i per tal de desenvolupar-les des del territori. En 

aquesta línia també es valora positivament la creació d’un grup de persones exper-
tes en l’àmbit de l’adolescència i la joventut per aportar idees i propostes des de la 

vessant més acadèmica fins a la vessant més pràctica de gestió de serveis juvenils.

D’altra banda, el Node Jove ha pretès escoltar i incorporar la veu de les persones 
joves no associades per tal d’identificar necessitats d’aquest col·lectiu. El CJB con-

sidera imprescindible canalitzar les demandes de la població jove no associada però 
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alhora qüestiona la representativitat d’aquesta trentena de joves que han participat 

a les reunions i entrevistes efectuades durant el procés d’elaboració. 

Per acabar, es valora negativament la tasca desenvolupada en el si de la Comissió 
Política ja que en la votació del PAJ durant el Ple Municipal del 30 de juny de 2017, 

van ser quatre els grups municipals que es van abstenir -Grup Municipal Demòcrata, 

Ciutadans, Partit Popular de Catalunya i CUP Capgirem Barcelona-. El CJB considera 

que els grups municipals han de ser partícips dels processos de planificació de po-

lítiques públiques per tal d’assegurar que els objectius i les mesures siguin compar-

tides, i per tant, els plans transcendeixin mandats. La votació demostra que no hi ha 

hagut el consens polític desitjat que es mereix un Pla d’aquestes característiques, 

per bé que el Pla recull bona part de les propostes que ha fet la joventut associada. 

Cal fer una reflexió profunda per garantir que s’estableixen els mecanismes de debat i 

participació política necessaris per treballar i prioritzar la millora de la qualitat de vida 

de les persones joves de Barcelona, sense anteposar interessos partidistes.

       

Transversalitat i territorialitat
Tal i com ja s’ha mencionat, és especialment rellevant la visió transversal de les polí-

tiques de Joventut de la qual s’ha impregnat tot el Pla. Al llarg de la història del CJB, la 

transversalitat de les polítiques de joventut ha estat una reivindicació constant per 

tal d’assegurar un abordatge integral i compartit entre tots els departaments que 

intervenen a l’hora de donar resposta a les necessitats juvenils. Un total de quinze 

són els plans municipals que tenen relació amb el PAJ. Això significa que diversos 

programes, mesures i accions es treballaran conjuntament entre l’equip del Depar-

tament de Joventut i d’altres departaments implicats. És precisament aquest treball 

conjunt i coordinat el que fa que la transversalitat sigui complexa en la seva aplicació 

efectiva. Per això és important que es dotin els recursos necessaris tals com espais 

de coordinació, recursos humans, temps de gestió...

En aquest mateix sentit, és igualment important facilitar mecanismes per tal que 

els equips tècnics dels districtes i dels barris puguin donar resposta a les necessi-

tats de la joventut de cada un dels territoris de la ciutat. Això és el que permetrà fer 

efectiva la dimensió territorial del Pla.
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Diagnosi
El Pla consta de tot un apartat dedicat a la diagnosi de la població jove i adolescent 

de Barcelona. D’una banda, la diagnosi és complerta i útil però de l’altra, resulta espe-

cialment preocupant la informació que recull. És imprescindible tenir una bona foto-
grafia de la situació de la joventut de Barcelona per a destacar les principals neces-

sitats d’aquest segment de la població, una població que tal i com es demostra, ha 

estat i continua essent especialment colpejada pels efectes de la crisi econòmica. La 

manca d’ocupació de qualitat, la dificultat d’accés a un habitatge digne o la creixent 

desigualtat entre barris de la ciutat que es materialitza en un major risc de pobresa, 

menys accés a l’oci i resultats acadèmics pitjors en funció del barri on neix cada jove, 

són algunes de les principals conclusions que s’extreuen d’aquest apartat del Pla. 

A través de les dades estadístiques de la ciutat de Barcelona, de l’IDESCAT, de 

l’Eurostat, de l’Enquesta de Població Activa, de l’Enquesta de Joves Barcelona i de 

múltiples informes, el PAJ ofereix dades de caràcter quantitatiu en relació a la demo-

grafia, l’educació, el treball, l’habitatge, la cohesió social, el lleure, la salut i la sexua-

litat, i la participació de la joventut barcelonina. Aquests àmbits estan directament 

relacionats amb els eixos dels quals es composa el Pla de manera que en molts casos 

s’ha disposat de dades recents per identificar les mancances i necessitats de la 
joventut, imprescindibles per a poder dissenyar mesures que reverteixin aquelles 

situacions que impedeixen desenvolupar amb autonomia i llibertat un projecte de 

vida propi. 

Eixos i àmbits
Des de les primeres reunions del procés d’elaboració del Pla Jove, la definició dels 

eixos dels quals es deriven els objectius i mesures, va ser una prioritat en la qual 

el CJB va participar activament. El resultat ha estat uns eixos i àmbits que van 
en la línia de l’estructura de treball i prioritats del Consell; prioritats que són 

fruit de la feina que diàriament realitzen les entitats que, des de cada un dels 

seus àmbits d’actuació i transformació, traslladen al Consell com a punt de troba-

da. Els àmbits de treball que destaca el Pla es poden relacionar en major o menor 

mesura amb els àmbits amb els quals el CJB va presentar les reivindicacions de 

l’associacionisme juvenil en la seva publicació “Sacsegem la ciutat!”. S’observa, 

doncs, que l’experiència i expertesa del CJB ha influït en la definició dels eixos i 

especialment dels àmbits del Pla.
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Seguiment i Avaluació
En aquest Pla es detecta que s’ha treballat per evitar aquells elements que van di-

ficultar el procés d’avaluació de l’anterior i s’ha intentat articular una metodologia 
d’acció més clara que propiciï el seu seguiment i avaluació. En aquest sentit el Pla 

preveu l’avaluació de totes i cada una de les mesures previstes per bé que el docu-

ment no recull els criteris que s’utilitzaran per determinar si les accions han estat o 

no exitoses. 

Tal i com s’ha mencionat més amunt, la transversalitat dota de més complexitat el 

Pla i per tant també en dificulta el seu seguiment i avaluació. Per aquest motiu, per 

una banda es defineix el procés de seguiment, i per l’altra el procés d’avaluació, es-

sent la Taula de Seguiment i Avaluació del Pla d’Adolescència i Joventut 2017-2021 

l’òrgan que ha de garantir que s’efectuïn aquests processos. Se celebra la creació 

d’aquest òrgan que representa el model de governança del Pla i en el qual el CJB hi 

participarà activament en tant que forma part d’una de les tres esferes de control -la 

Jove, la Tècnica i la Política-. A més a més, s’entén la Taula no només com un espai 

de monitoratge del desenvolupament del Pla sinó també de control i de rendició de 
comptes pel que fa a la seva implementació. És especialment rellevant que existeixi 

aquest òrgan i que el CJB en formi part però, d’altra banda, es resta a l’expectativa de 

conèixer quina serà la periodicitat amb la qual es farà aquest seguiment i quin serà 

el nivell d’incidència d’aquest espai.  

Participació del CJB
Tal i com s’ha exposat anteriorment, es valora positivament el nivell de participació 

i d’incidència del CJB en l’elaboració del Pla d’Adolescència i Joventut 2017-2021. El 

moviment associatiu juvenil no pot restar al marge de la discussió i el disseny de 

les polítiques de joventut municipals, i per tant, el CJB hi ha estat present per tras-

lladar les seves propostes i posicionaments, i per facilitar que d’altres entitats fessin 

arribar les seves demandes. 

La participació del CJB s’ha dividit en dos àmbits de treball que es complementen. 

Per una banda, l’articulació d’un procés de reflexió propi entre les entitats juvenils 

fruit del qual es va elaborar el document “Sacsegem la ciutat! Reivindicacions de 
les associacions juvenils per a Barcelona” i per l’altra, la presència activa en els 
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espais de debat oberts i en les reunions bilaterals amb el Departament de Joventut 

que s’han anat fixant.

“Sacsegem la ciutat!” és un recull de propostes de l’associacionisme juvenil fruit d’un 

procés de treball col·lectiu, compartit i participatiu que ha intentat involucrar el 

màxim d’entitats i agents per tal de tractar tots aquells afers que envolten la joventut 

amb una mirada transversal, integral i inclusiva. Així, el contingut que s’hi recull es 

deriva de la tasca transformadora que les associacions juvenils duen a terme dia rere 

dia en el seu àmbit d’actuació i territori de referència. El resultat són 463 reivindica-

cions que tal i com descriu el document “neixen de necessitats concretes i apunten 

a objectius determinats, amb la finalitat de construir des del compromís i des de la 

voluntat de formar part de la solució dels problemes i reptes que viuen les persones 

joves”. Aquest treball de construcció col·lectiva que va tenir lloc durant el 2016, no 

només ha servit per actualitzar i adaptar el discurs del CJB a la realitat present, sinó 

també per esdevenir un document de referència per al Departament de Joventut al-

hora de concretar el PAJ.

Tenint en compte el volum de demandes, exigències i necessitats recollides al llarg 

del procés participatiu que es va dur a terme, el CJB va elaborar un document amb 

aquelles qüestions prioritàries per cada un dels àmbits de treball destacats. Aquest 

document ha estat inclòs en la seva totalitat a l’Annex 2 del PAJ. Es fa difícil concre-
tar i quantificar quines són les propostes que han estat incorporades al Pla ja que 

per una banda, el nivell de concreció de les propostes del CJB en molts casos són 

molt elevades en contrast als plantejaments més genèrics de les mesures recolli-

des al PAJ, i de l’altra, és difícil que les accions concretes estiguin especificades al 

Pla d’Adolescència i Joventut ja que aquestes estan sovint vinculades a altres plans 

municipals degut a la seva transversalitat. Tot i així, es pot afirmar que hi ha algunes 

demandes que han inspirat de manera clara la redacció de mesures del Pla Jove, 

sigui perquè el contingut és coincident -el cas d’aquelles mesures que són iguals a 

les reivindicacions-, sigui perquè s’han adoptat idees que constaven al text del “Sac-

segem la ciutat!”.

En definitiva, són dos els aspectes a destacar per a concloure la valoració del Pla 

Jove d’Adolescència i Joventut. En primer lloc, es valora positivament que hi hagi 
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tot un seguit de materials, propostes i reflexions que han estat incorporades al 

Pla, com són el conjunt de prioritats del “Sacsegem!” en tant que es considera un 

document útil; la introducció d’algunes d’aquestes reivindicacions al PAJ tenint en 

compte que és difícil que hi tinguin cabuda per tal com estan formulades -és a dir 

en relació a la forma no al contingut-; o l’elaboració conjunta amb el Departament 

de Joventut de la divisió d’eixos i àmbits del Pla. En segon lloc, i segurament fins i 

tot més rellevant, es vol destacar que la visió del CJB ha quedat impregnada en la 
totalitat d’aquest Pla Jove en tant que s’ha percebut, i per tant s’ha inclòs, al CJB com 

un agent referent de l’àmbit de la joventut amb el qual calia debatre i reflexionar so-

bre les necessitats, mancances i mesures a emprendre per a afavorir l’emancipació 

i l’empoderament juvenil. Al seu torn, aquest Pla dóna resposta a la necessitat ex-

pressada pel CJB d’elaborar polítiques de joventut transversals i arrelades al territori. 

El debat constant i fluït amb l’equip del Departament de Joventut ha donat com a 

resultat un Pla d’Adolescència i Joventut que recull reivindicacions del moviment as-

sociatiu juvenil i que per tant, esdevé una eina de transformació juvenil. Aquesta 

satisfacció alhora es tradueix en una clara voluntat de fer-ne un bon seguiment i de 

continuar treballant des de cada un dels àmbits de les associacions juvenils per a 

una joventut digna, plena i lliure. 
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La cohesió social, des 
de la diversitat i per la igualtat 

2
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La cohesió social és una condició indispensable per construir una ciutat on totes 

les persones que hi viuen siguin ciutadans i ciutadanes de ple dret. Aspectes com 

la igualtat entre persones, la diversitat afectivo-sexual, la diversitat intercultural, la 

promoció de la salut o la importància de  l’associacionisme contribueixen a fer de 
Barcelona una ciutat més justa i cohesionada. Per fer efectiva aquesta igualtat da-

vant la diversitat no només cal que les entitats treballin aquests àmbits sinó que és 

necessari que les administracions públiques implementin polítiques en aquest sen-

tit. A continuació es fa un breu repàs de les principals accions en matèria de cohesió 

social que ha impulsat l’Ajuntament de Barcelona i s’analitzen des de la perspectiva 

juvenil.  

LGBTI+ 
A finals d’octubre del 2016 es va aprovar el Pla Municipal per la Diversitat Sexual i de 
Gènere (2016-2020), en la definició del qual el Consell de la Joventut de Barcelona 

va participar. Al llarg del 2017 s’ha començat a aplicar aquest Pla tot i que mesures 

rellevants com el Centre de Recursos Municipal LGTBI, encara no estan en marxa. 

El Centre, pioner a l’Estat espanyol, està en obres i s’està adequant l’espai, però ja 

està definit el pla funcional així com la previsió dels recursos necessaris. En principi, 

serà la Plataforma LGTBI de Catalunya qui n’assumirà la gestió; de fet aquesta és la 

plataforma que ha definit els recursos i els serveis que caldria oferir. D’altra banda, 

cal destacar que l’enfocament d’aquest Pla -dirigit no només al col·lectiu LGTBI sinó 

al conjunt de la ciutadania de Barcelona- és plenament compartit amb l’abordatge 

que fa el CJB de les pròpies línies LGBTI+, tot i que hi ha una sèrie d’elements que es 

qüestionen perquè no permeten assolir un Pla tan inclusiu com seria pertinent.

En primer lloc, el Pla posa el focus en la “diversitat sexual” i les “orientacions sexuals”, 

és a dir, posa èmfasi en les relacions sexuals obviant que la relació entre dues o més 

persones no només es redueix a la mera pràctica sexual, sinó que sovint s’estableixen 

un seguit de lligams sentimentals o emocionals que encaixen amb el concepte de 
relació afectiva. Per aquest motiu, seria més convenient abordar la qüestió utilit-

zant el terme “orientació afectivo-sexual” la qual també inclou en el col·lectiu LGBTI+ 

a persones demisexuals1, asexuals2 i tot un seguit de categories que se centren en 

1 Demisexualitat: terminologia emprada per a referir-se a persones que només senten atracció sexual 

per a persones amb les quals tenen una forta connexió emocional. Es troba a mig camí entre l’asexualitat 

i qualsevol orientació afectivo-sexual.

2  Asexualitat: també anomenada no-sexualitat, es refereix a la manca d’atracció sexual cap a altres per-

sones o la manca d’interès pel sexe. 
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els llaços afectius i no pas en els sexuals.

En segon lloc, al llarg del Pla es parla sovint del sexe que “tenen” les persones obviant 

que aquest és sempre “assignat”3. Per aquest motiu, es considera que la redacció 
binària -diferenciar només entre home i dona- de les polítiques i accions que recull el 

Pla, és incoherent amb el seu plantejament. Per tant, cal plantejar-se quin és el con-

cepte més adequat, com ara “sexe assignat en néixer” i derivats si es vol fer referèn-

cia al terme anatòmic o mèdic, a més de tenir en compte a les persones intersexuals.

En aquest mateix sentit, el binarisme és present -tot i que no sempre- en molts altres 

àmbits del Pla. Així doncs, quan s’utilitza el concepte “expressió de gènere”, es parla 

d’abordar “dones masculines” i “homes femenins”, una categoria novament binària 

que obvia la diversitat intrínseca del gènere. No es pot treballar el gènere categorit-

zant-lo en blancs o negres -o roses i blaus- sinó que es tracta d’una escala de colors 

on tota manera d’expressar-se té cabuda.

Precisament algunes d’aquestes crítiques es poden traslladar a la Llei contra la LGB-

TIfòbia aprovada pel Parlament de Catalunya l’octubre del 2014 ja que, com es mos-

tra, el discurs sobre la identitat de gènere ha evolucionat molt en els darrers anys i 

s’ha arribat a consensos que exigeixen modificacions en la redacció de la llei. 

Aquest procés de reflexió i replantejament és el que també s’ha donat en el si del 

Grup de Treball (GT) LGBTI+ del CJB i que s’ha materialitzat en el blog “Voreres de 

colors”. Aquesta feina desenvolupada per les entitats que formen part del GT LGBTI+ 

té per objectiu recopilar tots aquells recursos i informacions que poden ser d’interès 

per a totes aquelles entitats i persones que vulguin treballar la diversitat afectivo-
sexual i d’identitat de gènere. Fruit d’aquest treball també s’ha elaborat una guia di-

rigida a les entitats juvenils i s’ha fet la primera edició d’una formació en perspectiva 

LGBTI+ per a les entitats que vulguin abordar la diversitat afectivo-sexual i de gènere 

des d’un punt de vista feminista i queer. L’èxit de la formació -14 entitats i 24 perso-

3  Al néixer, a cada persona se li assigna un sexe en funció dels genitals que les i els professionals mèdics 

consideren que té. En créixer, pot passar que aquesta assignació no sigui correcta. A part del sexe geni-

tal, també hi ha el fenotípic (trets físics), el gonadal (ovaris i testicles), el cromosomàtic o genotípic (els 

gens), l’hormonal (estrògens, testosterona) i el més important: el psicològic, que determina la identitat i 

expressió de gènere d’una persona, o la manca d’aquest.
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nes participants- i la valoració extremadament positiva per part de les entitats que 

hi han participat, demostra que l’empoderament i reivindicació del col·lectiu LGBTI+ 

també és present i genera interès al moviment associatiu juvenil.  

Gènere
En matèria de gènere cal destacar el Pla per la Justícia de Gènere 2016-2020 el qual 

va ser aprovat el juny de 2016. El principal espai de participació des del qual el CJB 

ha pogut fer aportacions ha estat el Consell Municipal de Dones de Barcelona del qual 

n’és membre. La participació del CJB en aquest òrgan és més aviat escassa degut a 

les dinàmiques   -jerarquia en funció de l’edat, actituds paradoxalment paternalistes- 

que s’hi generen. De fet, la pròpia diagnosi del Pla detecta la manca de representa-

tivitat dels consells de dones -hi participen poques dones joves i d’orígens poc di-

versos-, situació que el CJB podria contribuir a millorar fruit de la pròpia experiència. 

A part d’aquesta crítica de caràcter més metodològic i en relació als espais participa-

tius, el CJB considera pertinent assenyalar una sèrie de mancances que es donen al 

Pla. Tot i que aquest té la voluntat de concebre’s de manera transversal i des d’una 
perspectiva interseccional, les necessitats de les dones joves es redueixen al dret 

d’interrupció voluntària de l’embaràs, a la pedagogia en salut sexual i reproductiva, 

i a la seguretat en l’espai públic. Si bé són àmbits d’intervenció del tot pertinents, 

són molt limitats ja que no es contemplen altres problemàtiques -com la precarie-

tat laboral o les violències masclistes- elements als quals s’enfronten la majoria de 

dones joves. En aquest sentit hagués estat pertinent que el Pla hagués introduït me-

sures concretes en relació a les diferents franges d’edat incorporant així accions que 

contemplessin la interseccionalitat que pateixen les dones joves -o les dones d’edat 

avançada-.

D’altra banda, les dones lesbianes i trans són molt poc presents al Pla. Tot i 

l’existència del Pla LGTBI anteriorment mencionat, és imprescindible que el Pla 

per la Justícia de Gènere incorpori també les problemàtiques i necessitats pròpies 

d’aquestes dones per garantir la vocació d’interseccionalitat del document. 

Tot i que des del punt de vista del CJB no s’acaba d’assolir l’objectiu de que sigui un 

Pla transversal i que incorpori la perspectiva interseccional sobretot en relació a les 

mesures concretes, sí que queda recollit al plantejament d’abordatge del Pla. En 

aquest sentit també cal destacar positivament els elements innovadors que s’hi in-
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corporen. És rellevant que el primer canvi necessari que s’identifica és l’institucional 

ja que assumeix que les institucions no tenen un mer paper de legislador sinó que 

són agents de canvi des de la pròpia pràctica. L’abordatge de l’apartat de treball incor-

porant un punt específic per al treball reproductiu i les tasques de cura, el concepte 

de ciutat de drets des d’una perspectiva de gènere o la detecció d’una mobilitat i ús 

de l’espai públic particular de les dones, són aspectes imprescindibles per a que les 

dones esdevinguin subjectes de plena ciutadania.  

L’Informe de l’Estat de la Joventut 2015 ja esmentava el gir positiu que s’havia pro-

duït en matèria de gènere amb el canvi de govern a l’Ajuntament de Barcelona i des-

tacava l’inici de la campanya de Barcelona Antimasclista. La lluita contra la violència 
masclista ha esdevingut un cavall de batalla per el govern municipal i una prioritat 

de la Regidoria de Feminismes i LGTBI, la qual ha evolucionat no només en forma 

de més serveis d’atenció i més eines per a detectar casos de violència masclista, 

sinó també per impulsar tot un seguit de campanyes institucionals de prevenció i 

sensibilització. 

Aquest és el cas de la campanya “Ni mitja. No en deixem passar ni mitja” o “Davant la 

violència masclista, no et pots girar d’esquena” però especialment rellevant va ser la 

campanya #MercèAntimasclista impulsada i ja consolidada durant les Festes de la 

Mercè. La #MercèAntimasclista de 2016 constava d’un estand i sis professionals per 

donar informació, assessorament i atenció contra la violència masclista; un any des-

prés, eren tres els estands i el doble de professionals. També cal destacar la feina que 

en aquesta matèria s’ha fet a les festes majors i esdeveniments de diversos barris 

i districtes de la ciutat on, amb la col·laboració de les associacions del territori, s’ha 
aplicat un protocol d’actuació en casos de violència masclista. En aquest sentit 

el CJB va prendre nota d’aquesta bona pràctica a l’hora de celebrar la Lali Jove - la 

Festa Major Juvenil Associativa- i l’any 2017 va comptar amb l’assessorament del 

Centre Jove d’Anticoncepció i Sexualitat (CJAS) per elaborar i aplicar un protocol en 

aquests termes. Per  donar-lo a conèixer entre les persones que col·laborarien amb 

l’esdeveniment, es va dur a terme una sessió de formació compartida entre totes les 

persones voluntàries i els serveis municipals i privats que aquell dia havien de fer 

realitat la Lali Jove. El Protocol es va compartir entre les entitats membres del CJB fet 

que n’ha permès la utilització en altres espais d’oci nocturn impulsats per entitats i 
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col·lectius juvenils de la ciutat. 

Un altre protocol que també ha tingut molt recorregut entre les entitats juvenils és 

el   “Protocol d’actuació en casos de violències masclistes en les entitats juvenils “ 

i la guia d’autodiagnosi de gènere “Regenerem-nos” així com un desplegable sobre 

micromasclismes. Es pot concloure que tots aquells materials de caràcter reflexiu 
i des d’una perspectiva feminista són molt ben rebuts per les entitats juvenils de 

la ciutat. 

Salut mental, emocional i associativa  
En els últims anys la salut mental ha passat de ser un tema tabú a esdevenir priorita-

ri per a moltes administracions. Aquest és el cas de l’Ajuntament de Barcelona que el 

2016 va aprovar el Pla de Salut Mental de Barcelona 2016 - 2022. El Pla ha comptat 

amb la participació de molts professionals i entitats de l’àmbit, entre les quals s’hi 

troba el CJB per fer aportacions en relació al col·lectiu adolescent i jove. De fet, el Pla 

singularitza l’abordatge de la salut mental de la població infantil, adolescent i adul-

ta jove en tant que s’ha detectat que és un del col·lectius més afectats per la crisi i 

“l’evidència mostra que l’exposició durant la infància a situacions de privació i de des-

igualtat social s’associa a pitjors resultats en salut, i en salut mental en particular, a 

curt, mitjà i llarg termini”4. 

Per aquest motiu, els infants, adolescents i persones adultes joves són un dels 

col·lectius prioritaris del Pla ja que, per una banda, se centra en oferir una atenció 
més intensiva i de qualitat a aquest col·lectiu i per l’altra, es planteja reforçar la pre-
venció dels problemes de salut mental entre aquesta població. També cal destacar la 

incidència que fa el Pla en la importància del voluntariat i la participació del teixit as-

sociatiu de la ciutat com elements que afavoreixen l’empoderament de les persones 

joves amb transtorns mentals. Està demostrat que la participació a entitats afavo-
reix la detecció precoç de problemes de salut mental i emocional, i és precisament 

en aquesta línia que el CJB ha treballat des del GT de Salut al centrar-se en la salut 

emocional. La promoció de l’associacionisme juvenil que planteja el Pla de Salut Men-

tal amb el CJB com actor actiu d’aquesta acció és del tot pertinent, però cal concretar 

el “com” per tal que sigui realment efectiu i impliqui a altres entitats de base d’arreu 

4  Pla de Salut Mental de Barcelona.  p. 14. http://ajuntament.barcelona.cat/premsa/wp-content/

uploads/2016/07/01_PlaSalutMental.pdf
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del territori. Per últim, cal que els serveis de proximitat dirigits a adolescents i joves 

que estableix el Pla per oferir-los l’acompanyament i/o tractament necessaris en cas 

de problemes de salut mental, siguin espais còmodes i atractius amb professionals 

joves amb les quals aquest col·lectiu se senti comprès. 

Drogues
Un altre dels plans més rellevants que s’han aprovat durant el 2017 és el Pla d’Acció 
sobre Drogues de Barcelona 2017 - 2020. La perspectiva del Pla es desmarca de 

l’estigmatització des de la qual les administracions han abordat aquest tema tradi-

cionalment i ho fa des d’una perspectiva de reducció de riscos. El Pla s’impregna de 

l’experiència d’entitats que des de fa anys treballen al voltant del consum de drogues 

convertint-lo en un Pla útil i innovador. El CJB no ha participat de la seva elaboració 

però si que ha viscut un procés de reflexió i construcció de discurs intern en relació 

al consum de drogues a través del Grup de Treball de Drogues que li permet fer una 

valoració positiva del Pla.

Un dels altres elements que ha treballat el GT de Drogues, fruit de la forta implicació 

de les entitats que el conformen, ha estat la Llei de les associacions de consumi-
dors de cànnabis aprovada el juliol del 2017 pel Parlament de Catalunya. Aquesta llei 

s’ha articulat a partir d’una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) presentada el juny del 

2015 i de la qual el CJB se’n va fer ressò fent un acte per conèixer-la. Conté elements 

positius com el fet que les associacions han d’assegurar tenir una perspectiva de 

reducció de riscos derivant a les persones amb consums problemàtics o com la limi-

tació de quantitats d’avals que una persona associada pot fer a l’any per tal d’evitar 

l’ingrés a l’associació de turistes o persones de pas. Tot i que l’activitat del GT de 

Drogues va molt lligada a la reflexió interna, també es fan activitats de caràcter didàc-

tic com l’elaboració d’una guia per entitats juvenils o participar a través d’una carpa 

dirigida a informar, prevenir i reduir els riscos associats al consum de drogues durant 

la celebració de la Lali Jove. 

Interculturalitat
Barcelona, i especialment la generació actual de joves, és una ciutat cada cop més 

diversa pel que fa als orígens geogràfics, les llengües parlades, les religions i les 

pràctiques culturals de les persones que hi viuen. La diagnosi del Pla Jove recull 
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que el 2016, el 28% de les persones d’entre 15 i 29 anys empadronades a la ciu-
tat eren de nacionalitat estrangera. Aquesta diversitat, però, varia molt entre els 

districtes de la ciutat: a Ciutat Vella més del 60% de les persones joves que hi viuen 

són de nacionalitat estrangera mentre que a Sarrià-Sant Gervasi aquesta dada dis-

minueix fins al 15%. La diversitat demogràfica també demostra tota una sèrie de 

desigualtats que radiquen en el fet de ser d’origen estranger: l’alumnat d’origen 

estranger que es gradua se situa 20 punts per sota del nombre d’alumnes de na-

cionalitat espanyola que també ho fan; és als barris amb més població d’origen 

estranger on la taxa d’atur juvenil és més elevada; i també és en aquests barris on 

l’oci juvenil cau en picat. 

Davant aquesta situació, el CJB treballa i crea aliances per acostar-se a aquest 

col·lectiu mitjançant diversos projectes, des de l’Aixada Antiracista fins a projectes 

treballats amb Barcelona Acció Intercultural. 

L’Aixada té per objectiu que les entitats incorporin la perspectiva intercultural en 

el seu dia a dia i aconseguir que més joves d’orígens diversos participin d’aquestes 

associacions per tal que esdevinguin més plurals i reflex de la realitat juvenil de la 

ciutat. Són múltiples les maneres d’assolir aquest objectiu, des de posar a disposició 

de les entitats formacions i documents de treball fins a qüestions més simbòliques 

com són l’alliberament de seus d’entitats juvenils o inclús de seus de Districte. De 

fet, des de fa un temps, es treballa perquè l’Ajuntament de Barcelona també esdevin-

gui un espai lliure de racisme. 

També és rellevant que l’Aixada Antiracista s’hagi convertit en un referent en matèria 

d’antiracisme des de la perspectiva juvenil, motiu pel qual ha dinamitzat una forma-

ció en col·laboració amb Barcelona Acció Intercultural dirigida als Punts d’Informació 

Juvenil (PIJs), el Centre d’Informació i Assessorament per a Jove de Barcelona (CIAJ) 

i el Centre de Recursos per a les Associacions Juvenils de Barcelona (CRAJ). La for-

mació, que ha constat de 4 sessions, tenia com a objectiu millorar l’atenció i el ser-
vei a joves d’orígens diversos per tal de dotar d’eines als equips tècnics de diferents 

serveis juvenils per comunicar i treballar des de la inclusió de la perspectiva intercul-

tural i per acostar el servei al conjunt de la joventut de la ciutat. També en aquesta 

línia es va conceptualitzar el curs “PRISMES, formació interseccional per a entitats 



24

juvenils” dirigida a les entitats juvenils perquè des d’una mirada àmplia siguin capa-

ces d’incorporar la diversitat de la societat en les pròpies entitats.

La divulgació de la situació de les persones migrades també és un dels objectius de 

l’Aixada Antiracista, que vol contribuir a donar veu a aquelles persones més invisi-
bilitzades i vulnerabilitzades. És el cas de l’elaboració de la guia educativa “Entre 

terres” que aborda la temàtica de les persones refugiades per a treballar amb joves 

i infants, de la difusió feta per donar a conèixer el Sindicato Popular de Vendedores 

Ambulante de Barcelona o la participació activa en la Campanya pel Tancament dels 

Centres d’Internament per a Estrangers (CIE). 

En aquest sentit, és pertinent valorar la tasca de l’Ajuntament de Barcelona per ges-

tionar aquests temes. Mentre que l’abordatge de la situació de les persones que fan 

venda ambulant és complexa i s’ha recorregut a mesures innovadores però insu-
ficients -com la creació de la cooperativa DiomCoop formada per 15 ex venedors i 

venedores ambulant-, el tancament del CIE de la Zona Franca també ha esdevingut 

una prioritat per l’Ajuntament de Barcelona, malgrat la institució no disposa dels me-

canismes ni de les competències per fer efectiu el tancament d’un centre de deten-

ció il·legal que té per objectiu l’expulsió de persones estrangeres. 

Associacionisme educatiu
Així doncs, l’objectiu últim del CJB en matèria d’interculturalitat és el d’acostar el mo-

viment associatiu juvenil a joves d’origen diversos entenent que l’associacionisme 

pot ser una eina d’empoderament personal i de transformació de l’entorn on viuen. 

Aquesta tasca també es fa des de l’associacionisme educatiu amb l’elaboració de do-

cuments com la Guia “Un món de mons” dirigides a caus i esplais, i també a través 

d’un seguit de línies d’actuació establertes al conveni d’associacionisme educatiu 

destinades a fer dels caus i esplais entitats diverses que incloguin la diversitat del 
barri on actuen. 

Un dels projectes més ambiciosos en aquest sentit ha estat el programa de 

l’Ajuntament de Barcelona “Associacionisme Educatiu per a tots i totes” que és una 

realitat des de l’any 2014. Aquest programa, que l’any 2016 va rebre un finançament 

de 50.000 euros i el 2017 ha augmentat  fins a 141.000 euros a repartir entre les 
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entitats d’associacionisme educatiu, té per objectiu facilitar la participació d’infants 

i joves en situació de vulnerablitat en les activitats dels esplais i caus de la ciutat. 

Això ha estat el resultat d’augmentar la partida destinada a aquesta finalitat i de la 

unificació d’altres programes que fins ara s’atorgaven a algunes entitats de manera 

bilateral.

Impulsat per l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona (IMEB), un altre dels pro-

jectes que darrerament s’ha engegat és el projecte Baobab-campaments urbans. El 

seu objectiu és “garantir el dret dels infants a les activitats de vacances i, alhora, 

fomentar l’aparició d’una oferta de lleure educatiu durant tot l’any en barris on aques-

tes necessitats no estan cobertes”5 a partir de les zones prioritàries identificades en 

el Pla de Barris de Barcelona. La conceptualització d’aquest projecte es va fer allun-

yat de les federacions de les entitats educatives, motiu pel qual comptava amb múl-

tiples deficiències sobretot en relació als valors i estructures de l’associacionisme 

educatiu de la ciutat. Davant aquesta situació, el CJB, a través del Grup de Treball 

d’Associacionisme Educatiu, es va oferir per acompanyar a l’IMEB en aquest projecte 

i assessorar-lo en aspectes bàsics que no s’havien tingut en compte. 

Tal i com s’ha mencionat, un dels objectius del Baobab és la creació de nous caus 
i esplais en barris on no existeix aquest lleure educatiu. Aquest objectiu el tenen 

moltes federacions educatives que des d’entitats de base voluntària treballen per a 

tirar endavant un cau i esplai en barris desafavorits i que no compten amb cap tipus 

de suport de l’IMEB -ni de cap altra administració- en tant que no es troben en zones 

prioritàries del Pla de Barris. En canvi, en zones on les federacions educatives no hi 

són presents i per tant no existeix un teixit associatiu educatiu capaç d’articular un 

nou cau i esplai, es pretén crear-ne un ja que és zona prioritària del Pla de Barris. Es 

considera que aquest desconeixement de la realitat dels barris provoca una despesa 

de recursos econòmics i de temps que es podrien dedicar, fins i tot en menor mesura, 

a altres barris on amb molts pocs recursos i de manera voluntària s’estan impulsant 

iniciatives en el sentit del Baobab. 

En relació a l’altre objectiu del Baobab dirigit a crear campaments urbans durant les 
vacances d’estiu, s’han proposat una sèrie de propostes per a millorar-ne el funcio-

5 Nota de premsa sobre el projecte Baobab http://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2017/08/03/428-

infants-participen-en-els-campaments-baobab-a-la-marina-del-port-baro-de-viver-trinitat-vella-trinitat-

nova-verneda-la-pau-i-besos-maresme/ 

http://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2017/08/03/428-infants-participen-en-els-campaments-baobab-a-la-marina-del-port-baro-de-viver-trinitat-vella-trinitat-nova-verneda-la-pau-i-besos-maresme/
http://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2017/08/03/428-infants-participen-en-els-campaments-baobab-a-la-marina-del-port-baro-de-viver-trinitat-vella-trinitat-nova-verneda-la-pau-i-besos-maresme/
http://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2017/08/03/428-infants-participen-en-els-campaments-baobab-a-la-marina-del-port-baro-de-viver-trinitat-vella-trinitat-nova-verneda-la-pau-i-besos-maresme/
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nament utilitzant l’experiència i expertesa que tenen les federacions educatives en 

impulsar casals d’estiu. Més enllà de la proposta de canvi de nom -el casal d’estiu ja 

té per si sol un valor educatiu i és com apareix dins el Decret del Lleure- es proposa 

redefinir les tasques que desenvolupa l’Ajuntament i les que fa la federació, millorar 

i definir clarament la interlocució, crear una formació adequada per l’equip de moni-

toratge, dissenyar conjuntament els criteris de selecció dels infants i adaptar-se als 

ritmes de treball de les associacions educatives. 

Per últim, cal mencionar que la línia general de subvenció vinculada a aquest projecte 

està mal plantejada ja que es considera que per una banda, no contribueix a donar 
suport econòmic a aquelles entitats que disposen de menys recursos -moltes en-

titats no poden aportar un 50% de recursos propis perquè no en tenen- i per l’altra, no 

va restringida a l’associacionisme educatiu -una fundació professional podria rebre 

el mateix finançament que un cau o esplai de caràcter voluntari-.

En definitiva, el CJB considera que, en primer lloc, no es pot incidir i reforçar 
l’associacionisme educatiu sense comptar-hi i sense conèixer-lo. En segon lloc, el 

projecte Baobab, si bé els dos objectius que busca són plenament compartits, respo-

nen a dues necessitats completament diferents: oferir lleure educatiu durant l’agost 

per tots els infants que no marxen de vacances, i crear caus i esplais. En conseqüèn-

cia, s’han barrejat agents, conceptes, metodologies de treball i eixos estratègics que 

dificulten un bon desenvolupament del Baobab.
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L’habitatge, 
un dret no acomplert

3
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Un dels elements centrals per garantir l’emancipació juvenil i la transició cap a la vida 

adulta, és l’accés a un habitatge digne. La diagnosi del Pla d’Adolescència i Joventut  

mostra com la proporció de joves que viuen fora de la seva llar d’origen no ha parat de 

disminuir en els últims deu anys; és una de les moltes conseqüències de la crisi que 

afecta especialment a la població jove. 

El Pla pel Dret a l’Habitatge de Barcelona
Durant la primera part de la legislatura, el govern municipal ha treballat en un Pla 

d’Habitatge que ha estat aprovat el gener de 2017. El Pla pel Dret a l’Habitatge de 

Barcelona 2016 - 2025 (PDHB) concep l’habitatge com un dret i en defensa la seva 

funció social. El Pla s’estructura en quatre volums dels quals el Consell de la Joven-

tut de Barcelona en destaca el primer -anàlisi i diagnosi- i el segon -eixos d’actuació 

estratègica-. 

Tal i com ja s’ha mencionat, per a fer un bon disseny de polítiques públiques és im-

prescindible conèixer en profunditat la situació en què es troba l’àmbit que es vol 

abordar. En aquest cas es pot afirmar que s’ha fet una anàlisis detallada de l’estat 

de l’habitatge de Barcelona que contempla una part destinada a analitzar la situa-
ció dels col·lectius amb necessitats específiques entre els quals es troba la po-

blació jove. És pertinent destacar alguns elements d’aquesta diagnosi elaborada per 

l’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona per a poder valorar el Pla.

En primer lloc, les persones joves són considerades un col·lectiu amb necessitats 

específiques ja que es tracta d’un dels col·lectius “amb majors dificultats d’accés 

a l’habitatge al patir major precarietat laboral que suposa menors ingressos i major 

inestabilitat”6. Aquesta reflexió és plenament compartida pel CJB que sempre ha 

denunciat que l’atur i les ocupacions precàries són els primers obstacles per ac-
cedir al mercat de l’habitatge. En segon lloc s’analitza el sistema residencial i es 

consideren tres aspectes: (1) la rigidesa del mercat de l’habitatge; (2) el poc pes de 

l’habitatge protegit; i (3) el dèficit d’ajudes al lloguer. Els dos últims aspectes són 

especialment rellevants: el mercat lliure és molt majoritari a Barcelona en contrast 

amb l’oferta d’habitatge protegit que és mol reduït; a més a més, durant molts anys la 

promoció d’habitatge protegit anava dirigida a la compravenda i per tant, les ajudes a 

6 Pla pel Dret a l’Habitatge de Barcelona (Part I: Anàlisi i diagnosi).  p.196 http://habitatge.barcelona/si-

tes/default/files/documents/pdhb_volum_i_analisi_i_diagnosi.pdf 

http://habitatge.barcelona/sites/default/files/documents/pdhb_volum_i_analisi_i_diagnosi.pdf
http://habitatge.barcelona/sites/default/files/documents/pdhb_volum_i_analisi_i_diagnosi.pdf
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l’emancipació residencial eren subvencions a la compravenda -cosa que contribuïa a 

l’increment del preu de l’habitatge-. Tots aquests aspectes lligats amb el boom immo-

biliari i a l’inici de la crisi, han suposat un clar retard en l’edat d’emancipació residen-

cial al temps que han fet augmentar els riscos derivats de l’endeutament de les llars.  

Així doncs, és rellevant que el PDHB identifiqui les persones joves com un dels 

col·lectius vulnerables -juntament amb les llars monoparentals, la població nouvin-

guda, la gent gran i les dones víctimes de violència masclista- i que per tant hi hagi 

múltiples mesures destinades a satisfer les seves necessitats específiques. A con-

tinuació s’exposen i es valoren les principals mesures en clau juvenil que estableix 

al Pla seguint els quatre eixos d’actuació en què es divideix: (1) prevenir i atendre 

l’emergència habitacional; (2) garantir el bon ús de l’habitatge; (3) ampliar el parc 

accessible i (4) mantenir, rehabilitar i millorar el parc existent. En relació al primer eix 

cal destacar que com a mesura per a prevenir el risc d’exclusió residencial es contem-

pla millorar la coordinació entre les Oficines d’Habitatge i els Punts d’Informació 
Juvenil. Per la seva banda, la millora de l’atenció a les persones que no poden acce-

dir a un habitatge digne proposa un canvi de model d’atenció a les persones sense 

llar que passa per disposar de recursos específics per a joves. Pel que fa al segon 

eix, per millorar la gestió del parc públic i donar atenció als col·lectius específics, es 

planteja que “les adjudicacions, -exceptuant les emergències- tant d’habitatges de 

lloguer assequible com en dret de superfície, sempre que sigui possible, es destina-

ran en un 30% a persones joves (de menys de 35 anys) i en un 10% a dones i famí-

lies monomarentals”.  Per últim, el tercer eix té per objectiu la millora de la capacitat 

d’intervenció de les polítiques públiques en la rehabilitació i proposa el foment de 
l’ocupació digna a través de la rehabilitació -com oportunitat per crear llocs de tre-

ball dignes dirigida a persones joves i a persones aturades de llarga durada-. D’altra 

banda, el Pla no contempla ajudes específiques a l’emancipació de la gent jove. Tot 

i que s’entén que es prioritzin situacions d’emergència i que mesures com la Ren-

da Bàsica d’Emancipació no depenen només de l’administració local, es considera 

-i així s’ha proposat als espais de participació que s’han articulat al llarg del procés 

d’elaboració del Pla- que s’hauria de contemplar una ajuda específica per a pagar, de 

manera temporal, el lloguer de joves que es troben en situació d’atur sobrevingut per 

tal d’evitar la pèrdua d’habitatge i el retorn forçós a la llar d’origen.
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En definitiva, es fa una valoració global positiva de les mesures que incorpora el 

PDHB en clau juvenil tot i que es resta a l’espera de la seva concreció i execució. És 

especialment destacable la reorientació de la promoció d’habitatge en règim de 
lloguer i de dret de superfície com alternativa a la propietat, i la reserva del 30% 

d’aquestes places per a joves, ja que són de les apostes més fermes del Pla que po-

den tenir un impacte especialment favorable en relació a les persones joves.  

El CJB s’emplaça a fer un seguiment acurat de l’execució del PDHB i malgrat es troba 

en el seu primer any d’implementació, ja es pot fer una breu valoració sobre el desen-

volupament d’aquestes mesures. En primer lloc s’observa que no ha existit tal millora 

de coordinació amb els PIJs, una coordinació que no és gaire difícil de millorar i que per 

tant, genera certa preocupació per aquesta manca de voluntat. Pel que fa a l’atenció de 

persones sense llar, cal destacar l’aprovació del Pla de lluita contra el Sensellarisme 
de Barcelona 2016 – 2020 que contempla accions concretes dirigides a joves sense 

llar, una de les quals -l’obertura d’un equipament de 20 places pensat i dissenyat es-

pecíficament per a joves- s’inaugurarà el proper gener de 2018. En aquest sentit és re-

llevant destacar que l’informe sobre la situació del sensellarisme a Barcelona del 2017 

recull “que un dels grups socials més afectats per l’augment del sensellarisme a la 

Unió Europea és el dels joves d’entre 18 i 30 anys”7. No és possible corroborar aquesta 

afirmació en relació a Barcelona ja que no es disposen dades per monitoritzar aquesta 

tendència -tot i que des del 2015 s’ha variat el format de recollida de dades per incloure 

una franja jove-. Una de les mesures que genera més expectativa i que pot tenir un 

impacte major és l’adjudicació d’habitatge públic al col·lectiu juvenil. En l’actualitat tot 

just s’està treballant en la definició de les bases d’adjudicació, motiu que en termes 

generals, retarda aquesta adjudicació i genera preocupació. Per últim, en relació a la 

generació d’ocupació digna a través de la rehabilitació, se sap que Barcelona Activa hi 

està treballant a través de plans d’ocupació, i de fet, alguns serveis previs com efectuar 

el cens d’habitatges buits, s’ha fet contractant a joves a través de plans ocupacionals.

La magnitud del Pla fa que el CJB s’hagi centrat en analitzar aquelles mesures que 

van dirigides a la joventut que viu a Barcelona i que s’acaben d’exposar. Tot i així tam-

7  La situació del sensellarisme a Barcelona. Evolució i accés a l’habitatge (Diagnosi 2017) p.21 http://

sensellarisme.cat/wp-content/themes/sensellarisme/documents/Diagnosi2017.pdf
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bé és important destacar aquelles propostes que van més enllà de l’àmbit d’actuació 

juvenil, que suposen un canvi de paradigma en les polítiques públiques d’habitatge 

i que tenen un efecte positiu pel conjunt de la ciutadania. Aquest és el cas de l’impuls 

que el PDHB vol donar a les cooperatives de cessió d’ús i a la masoveria urbana; 

l’establiment de tota una sèrie de mecanismes per a sancionar habitatges buits i 

grans propietaris que no ofereixen habitatge de lloguer social, així com el fet de detec-

tar i sancionar casos d’assetjament immobiliari; la creació d’un observatori de preus 

de lloguer i la creació d’una unitat contra l’exclusió residencial per millorar la mediació 

i l’acompanyament en casos de desnonaments.

Organització popular contra la gentrificació i per un habitatge digne
En les últimes dècades, l’accés a un habitatge digne ha estat una problemàtica cons-

tant a la ciutat de Barcelona. Si durant els primers anys del segle XXI els preus de 

l’habitatge eren desorbitats a causa de la bombolla immobiliària, quan va esclatar 

l’any 2007, va donar lloc a un llarg període de recessió, de crisi, que entre altres mol-

tes conseqüències, va precaritzar i empobrir a les classes populars. Malgrat la dis-

minució dels preus de l’habitatge, la pèrdua de poder adquisitiu va continuar condi-

cionant-ne l’accés. En l’actualitat, la reaparició de l’especulació immobiliària dirigida 

a explotar una ciutat cada vegada més turística, ha portat a la societat civil a orga-

nitzar-se i denunciar aquesta situació. Aquest és el cas de la Plataforma Barcelona 
No Està en Venda, que engloba entitats com la Federació d’Associacions de Veïns i 

Veïnes de Barcelona (FAVB), el Sindicat de Llogaters o el mateix CJB que n’és membre 

actiu. Les reivindicacions de la Plataforma es poden reduir en un sol objectiu: fer de 

Barcelona una ciutat digna de viure-hi. La manifestació del juny, en la preparació de 

la qual el CJB hi va participar, es va centrar a carregar contra l’augment de preus 

del lloguer, la proliferació de l’assetjament immobiliari, la reconversió d’habitatge en 

pisos turístics i l’especulació; tots ells factors que empobreixen el veïnat i l’expulsen 

dels seus barris. 

Treballar per a un habitatge digne sempre ha estat una prioritat per al CJB en tant que 

l’emancipació residencial és un dels pilars per a l’emancipació juvenil. En el passat, 

la dificultat per accedir un habitatge digne es reduïa al col·lectiu juvenil i a la població 

d’origen estranger en tant que eren els col·lectius més preacaritzats laboralment. En 

els últims anys, però, l’augment del turisme, l’especulació i l’expansió de la preca-
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rització laboral en altres grups d’edat han traslladat aquesta problemàtica al conjunt 

de la ciutadania que viu en barris explotats pel turisme. La Plataforma exigeix que la 

legislació es posi al servei de les persones que viuen en aquests barris, i per a fer-ho, 

no només es poden reivindicar mesures al govern local que té unes competències 

limitades, sinó a tots els governs que tenen competències en l’àmbit.

El Grup de Treball d’Emancipació del CJB ha estat treballant per a crear un espai de 

trobada sobre emancipació residencial que abordi temes com la gentrificació, el llo-

guer i models de propietat, i la desnormalització del retard en l’edat d’emancipació. 

Per a donar força a aquest GT -format bàsicament per organitzacions juvenils sin-

dicals- s’ha convidat entitats expertes en el tema com el Sindicat de Llogaters, la 

Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona (FAVB), i l’Espai Social i de 

Formació d’Arquitectura (ESFA). Amb aquestes entitats es treballarà en la creació 

d’un codi ètic de subarrendaments per donar resposta a la situació de lloguers en 

precari a la qual es veuen abocades moltes persones joves especialment estudiants 

que comparteixen pis. El CJB, en col·laboració amb les cooperatives Celobert i Sostre 

Cívic així com amb l’Ajuntament de Barcelona, ha participat de l’elaboració d’un tríptic 

informatiu sobre Masoveria Urbana i Cessió d’ús per, juntament amb un seguit de 

xerrades i tallers, divulgar i aprofundir en aquestes opcions alternatives a l’habitatge 

tradicional. 
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Treball digne, de qualitat 
i a la ciutat 

4
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L’element central per garantir l’emancipació juvenil i la transició cap a la vida adulta 

-juntament amb l’habitatge i la formació-, és el treball. La precarietat laboral entre 
les persones joves és un problema estructural que fa molts anys que arrossega el 

país i que s’ha vist especialment agreujat com a conseqüència de la crisi. Fa anys 

que el Consell de la Joventut de Barcelona reclama mesures urgents per combatre 

l’atur, la precarietat i l’exili juvenil, des de tots els nivells de l’administració.

Pla per al Foment de l’Ocupació Juvenil de Qualitat  
L’Ajuntament de Barcelona, en el marc de l’Estratègia per a l’Ocupació de Barcelona 
2016-2020, va detectar la necessitat d’elaborar un nou pla, després de la finalització 

del Pla de Xoc contra l’atur juvenil iniciat al 2013, que anés específicament dirigit a un 

dels segments de la població més vulnerables en relació al mercat laboral, la joventut. 

El mes de novembre de 2016 es va aprovar el Pla per al Foment de l’Ocupació Juvenil de 

Qualitat 2016 – 2020 vinculat al Pla d’Adolescència i Joventut. Des del primer moment 

el CJB va celebrar aquesta iniciativa, la valoració de la qual s’exposa a continuació.

En primer lloc, i tal i com s’ha destacat en relació a altres plans municipals mencio-

nats, és del tot pertinent la diagnosi que es fa de la situació de l’actual mercat de 

treball en relació a la població jove a Barcelona. En aquest primer apartat del Pla es 

recullen moltes dades que demostren que la situació laboral de les persones joves 

dista molt de ser l’adequada. Algunes dades rellevants que cal mencionar de la diag-

nosi són que, al segon trimestre de 2016, a Barcelona es va registrar una taxa d’atur 
juvenil (fins als 25 anys) del 27,5%, molt per sobre de la taxa d’atur general de la 

ciutat -13,4%- però inferior a la de Catalunya -35,3%- i de l’Estat -45,5%-. Tot i que l’atur 

juvenil ha anat disminuint des del 2012 -moment en què va arribar a quasi el 50% i es 

va experimentar un repunt pronunciat al 2014-, la població activa jove també s’ha re-

duït en un 27,5% entre el 2008 i 2016 -el descens de la població activa total és només 

del 4,3%-. Amb aquestes dades s’observa com la crisi ha expulsat a les persones jo-

ves del mercat laboral, però també se’n recullen d’altres que mostren com l’ocupació 
s’ha precaritzat durant la crisi, amb una menor durada de la contractació, una tem-

poralitat elevada i una disminució dels nivells salarials.

En segon lloc, cal esmentar els quatre eixos del pla: (1) foment de l’orientació pro-

fessional; (2) promoure la formació i la capacitació professional; (3) foment de 
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l’ocupació i la contractació juvenil; i (4) vetllar per un mercat laboral amb condicions 

dignes per al jovent. Aquests eixos fan un abordatge integral i transversal des de 

la consideració que les persones joves són un col·lectiu homogeni -pel que fa a les 

problemàtiques amb les quals es troben a l’accedir al mercat laboral -, al temps que 

també són un segment de la població heterogeni i que presenta necessitats molt 

diverses. En aquest sentit, el Pla vetlla per garantir la igualtat d’oportunitats per a 
totes les persones independentment del barri de residència, l’origen, el gènere o el 

nivell formatiu assolit. També es destaca la incorporació de vàries mesures proposa-

des pel CJB -majoritàriament incorporades al quart eix- que recullen la feina feta des 

del Grup de Treball d’Emancipació del CJB. Les mesures preveuen consensuar amb 

els agents implicats i l’Ajuntament un codi de bones pràctiques que avali les accions 

o ofertes de treball que l’administració pot oferir o informar; oferir reconeixement pú-

blic a empreses que promouen oportunitats dignes de treball mitjançant la creació 

d’un distintiu al web BCN; i condicionar els ajuts a la contractació de persones joves 

a empreses amb bones praxis.

En tercer lloc i en relació al model de governança del Pla, es valora positivament 

l’estructura i especialment la creació de la Comissió Executiva, ja que el CJB és partícip 

de l’òrgan de gestió i direcció del Pla, la qual preveu que es reuneixi un cop al trimestre, 

tot i que no s’ha tornat a convocar des del juny del 2017. La possibilitat de crear grups 

de treball per abordar temàtiques concretes o per aprofundir en algunes mesures és un 

bon mecanisme per garantir que durant la implementació del Pla es poden incorporar 

millores per satisfer les necessitats detectades. El CJB forma part de la Taula de coordi-

nació/model d’orientació i del Grup de Treball Retorn amb Oportunitats.

Tal i com s’ha mencionat en un inici, la valoració que el CJB fa d’aquest Pla és positiva 

tot i que es resta a l’expectativa d’analitzar com avança la implementació d’aquestes 

mesures. També destaca que el Pla s’impregna d’una voluntat imprescindible de com-

batre les discriminacions que pateixen les dones joves al mercat laboral, però és 

pertinent que aquesta voluntat faci front a les discriminacions a les quals s’enfronten 

altres col·lectius. Pel que fa a qüestions més concretes vinculades a determinades 

mesures, són necessàries acabar de definir algunes qüestions com els mecanismes 

de control a establir en la mesura de bonificacions a les empreses per contractació 

juvenil; quines són les “noves formes d’economia” a les quals l’Ajuntament dóna su-
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port; o quin compromís empresarial del sector serveis -especialment del vinculat al 

turisme, hostaleria i comerços- es pot assolir per garantir una inserció laboral digna.

Exili juvenil
Un dels aspectes més rellevants del Pla per al Foment de l’Ocupació de Qualitat és 

que s’emplaça a articular un programa de retorn amb oportunitats i acompanyament 

en els processos migratoris. Aquest programa respon a la denúncia reiterada feta pel 

CJB -especialment des de la campanya Tornem a Barcelona!- del gran nombre de per-

sones joves de la ciutat que es veuen obligades a marxar a l’estranger a la recerca 
d’oportunitats laborals i vitals dignes. Una de les principals problemàtiques vincu-

lades a aquest fenomen és que no es disposen de dades específiques que recullin 

aquesta tendència, fet que dificulta encara més el seu abordatge. Per aquest motiu 

és especialment satisfactori que l’Ajuntament elabori un programa específic a través 

d’un Grup de Treball temàtic en el qual hi treballen múltiples agents capaços de donar 

resposta a aquesta situació. Durant el primer semestre del 2017 s’ha treballat per 

aconseguir els tres objectius que es proposa el Programa de Retorn amb Oportuni-
tats: monitoritzar a les joves que decideixen marxar -tenint en compte que el padró 

no permet conèixer aquesta informació-, generar un catàleg de serveis i acompanya-

ment que pugui ser d’utilitat un cop es trobin a l’estranger, i, per últim, garantir que 

la tornada d’aquestes persones es fa de manera acompanyada. En relació al primer 

objectiu, cal destacar que s’ha fet palesa la necessitat de compartir informació i da-

des entre diferents nivells de l’administració per poder fer una anàlisi adequada que 

permeti un bon disseny i implementació de mesures. Per a la consecució de l’últim 

objectiu s’ha plantejat un circuit específic de tornada utilitzant els serveis ja exis-

tents i a més a més, se l’ha dotat d’una part d’acompanyament emocional. 

Al juny de 2017 el Grup de Treball del Programa de Retorn amb Oportunitats, del  qual 

forma part el CJB, va presentar un marc estratègic pel desenvolupament del pro-

grama fonamentat en quatre grans eixos: Informació i Tràmits, Treball i Habitatge, 

Sociocultural i Emocional, i Competències Transversals. A partir d’aquest treball 

derivat de debats reflexius i propositius, el Departament de Joventut i Barcelona 

Activa va encarregar a Volvemos -un projecte que connecta a professionals, empre-

ses i administracions per a facilitar tornar al lloc d’origen- el disseny definitiu del 

programa pilot.  
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En aquest sentit també cal destacar el canvi de perspectiva que ha experimentat la 

“Campanya de Bcn al món, i del món a Bcn”. Aquesta segona part del títol de la cam-

panya simbolitza el retorn i la benvinguda al jovent de la ciutat. En un inici el progra-

ma estava única i exclusivament concebut per a facilitar la mobilitat internacional i 

per primer cop s’incorporen informacions que poden ajudar a fer més fàcil la tornada. 

Aquest canvi, que de moment és bàsicament simbòlic, demostra que les institucions 

comencen a assumir que durant els pitjors anys de la crisi hi va haver un èxode de 

persones joves -amb més o menys qualificació acadèmica- que van decidir marxar.

Recursos del CJB per a l’ocupació juvenil
Les mesures que s’articulen des de les administracions públiques són essen-

cials per donar resposta a les necessitats específiques de la  joventut en matèria 

d’ocupació. Tot i així, és important que les entitats juvenils també generin materials 

i propostes ja que detecten fàcilment quins són els interessos i preocupacions de 

les persones joves en l’àmbit del treball. Per aquest motiu el CJB ha redactat la guia 

“Feu-vos Coop” sobre cooperativisme per afavorir que les persones joves que vulguin 

emprendre tinguin informació sobre el model cooperatiu, ja que es detecta que és 

la opció preferida per a les persones joves que decideixen iniciar un projecte labo-

ral propi. En aquesta mateixa línia s’ha iniciat una feina de recull d’experiències de 
persones joves emprenedores on expliquen la seva experiència, ofereixen consells 

i desmitifiquen alguns aspectes de l’emprenedoria. Per últim, la guia “Posa’t en valor” 

elaborada pel CJB s’ha transformat en una aplicació online interactiva més accessi-

ble per a les persones joves. Es tracta d’un conjunt d’exercicis que guien a les joves a 

reflexionar sobre els seus aprenentatges associatius i les competències adquiri-
des, que es concreta amb la possibilitat de descarregar-se un document amb tota la 

informació recollida i analitzada.

En definitiva, es tracta de generar eines que puguin ser d’utilitat en el mercat labo-

ral i contribuir, malgrat la inseguretat i inestabilitat, a que les persones joves puguin 

construir-se un projecte de vida independent i sostenible en el temps.  
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La participació, 
eina per fer-se escoltar

5
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Són moltes les persones i entitats que conceben l’associacionisme com una escola 
de participació i ciutadania. És des d’aquests espais democràtics i voluntaris des 

d’on moltes persones configuren la seva concepció de l’entorn -i del món- i aprenen 

a col·laborar i treballar per a contribuir a transformar-lo. La participació és un dels 

pilars sobre els quals es construeix el moviment associatiu juvenil i en aquest sentit, 

resulta imprescindible recollir què ha passat a Barcelona en matèria participativa i 

des d’una òptica juvenil.

Participació en l’àmbit local
En primer lloc cal celebrar l’aprovació del nou Reglament de Participació Ciutadana 
de Barcelona el passat mes d’octubre. Aquesta normativa té per objecte “desenvolu-

par les previsions de la Carta municipal de Barcelona respecte a la participació ciu-

tadana, i regular els canals de relació entre la ciutadania i l’Ajuntament per facilitar i 

promoure aquesta participació en els processos de presa de decisions polítiques i 

en la gestió dels serveis i els assumptes d’interès municipal”. El procés d’elaboració 

del nou Reglament es va iniciar a la darrera legislatura i no ha estat fins a mitjans de 

l’actual que s’ha aconseguit crear una normativa que doni resposta a les necessitats 

actuals de la ciutadania.

Ha estat un procés llarg i complex en el qual hi han participat molts actors. El CJB ha 

estat part activa en la definició i modificació de l’articulat de la normativa i també 

ha canalitzat les seves aportacions i demandes a través del Consell d’Associacions 

de Barcelona (CAB), el qual valora positivament el resultat de la normativa ja que 

significa un avenç en relació a l’anterior i incorpora noves vies de participació -com 

les iniciatives ciutadanes- i eines que tenen la finalitat d’oferir garanties -com la 

Comissió d’Empara-.  Tot i així, per tal que aquesta normativa esdevingui efectiva a 

l’hora d’empoderar la ciutadania i promoure la seva participació, és necessari que 

vagi acompanyada de mitjans econòmics i tècnics adequats i que els espais parti-

cipatius siguin realment inclusius. La principal crítica a la normativa no radica en la 

seva formulació sinó en les restriccions legals que es deriven de normatives de 
rang superior que limiten la democràcia directa. Per això és necessari que la reivin-

dicació de més i millor participació no només es redueixi a l’àmbit local, sinó que 

s’impulsi una transformació del conjunt del sistema democràtic que garanteixi la 

participació ciutadana més enllà del dret a votar cada quatre anys o la possibilitat de 

crear pressupostos participatius -que sovint no són de caràcter vinculant-.



40

De fet, és rellevant mencionar la prova pilot dels pressupostos participatius que 

s’han dut a terme als districtes de Gràcia i l’Eixample, ja que s’han detectat tota una 

sèrie de mancances i febleses que si són corregides podrien resultar en pressupos-

tos veritablement participatius i vinculants. Tot i que el model de participació, les 

dinàmiques de gestió i de seguiment han estat diferents entre els dos districtes, les 

deficiències detectades són compartides: calendari insuficient, manca de preparació 

prèvia, poca ambició pressupostària, escassa visibilitat pública i baixa participació.

També és important que els infants, adolescents i joves que s’eduquen en els centres 

educatius públics del territori descobreixin que la participació els ofereix tot un seguit 

d’eines que tenen al seu abast per influir i millorar tot allò que els afecta com a alumnes. 

Un exemple d’aquesta participació són les eleccions als Consells Escolars que tenen 

lloc cada dos anys i que es van celebrar a finals de l’any 2016. A la ciutat de Barcelona, 

només un mica més de la meitat de l’alumnat -52,12%- hi va participar. La xifra dista de 

ser l’ideal però s’inscriu en el marc de l’històric de participació global. És important que 

els centres educatius destinin temps i esforços a traslladar la importància de prendre 

part dels espais de participació de què disposa al centre. El Consell Escolar és el màxim 

òrgan de participació de la comunitat educativa i hi són representats tots els sectors. 

Per tant, és d’on s’obté una visió global de les necessitats compartides i on l’alumnat 

té veu i vot. Però no només es tracta d’incentivar la participació per se sinó també 

d’entendre què és el Consell Escolar i què poden fer les persones que hi representen a 

l’alumnat. Per aquest motiu, el CJB organitza una formació dirigida a l’alumnat que ha 

estat escollit com a representant amb l’objectiu d’oferir eines per desenvolupar una 
bona tasca de representació. Les entitats estudiantils del CJB dinamitzen aquesta for-

mació que enguany va tenir lloc a principis del mes de març. A la formació hi van par-

ticipar 147 alumnes -la majoria del segon cicle d’ESO- de 30 centres educatius de tots 

els districtes de la ciutat de Barcelona. La valoració que en fa l’alumnat, el professorat i 

l’equip de dinamització és molt positiva. Per això es considera que cal treballar perquè 

la iniciativa arribi al màxim nombre de consellers i conselleres.

Cal emfatitzar, però, que la promoció de la participació de l’alumnat en els centres 

educatius no només es limita a aquella que es dóna en els òrgans formals com el 

Consell Escolar, sinó també a través d’altres projectes com el Visc, Convisc, Parti-
cipo! (VCP). Aquest és un projecte amb llarga trajectòria que compta amb més de 

12 edicions. En el marc de les sessions que es duen a terme als instituts, persones 
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associades promouen i donen a conèixer el teixit associatiu dels respectius terri-
toris així com expliquen quins mecanismes es poden utilitzar per fer sentir la seva 

veu com a estudiants. Avui és un projecte plenament consolidat en el qual participen 

gairebé una trentena de centres i prop de 2.000 alumnes. 

Participació en l’àmbit nacional
La mobilització també és una eina de participació, especialment quan es tracta de rei-

vindicar solucions a les institucions per a que resolguin una problemàtica complexa i 

alhora per a apel·lar a la resta de la ciutadania. Les reivindicacions a les administra-

cions de rang superior són més difícils de traslladar i sovint es considera que l’única 

manera d’influir és a través de les eleccions. Si bé aquesta afirmació no és certa, és 

veritat que és la més senzilla. El CJB juntament amb el Consell Nacional de la Joventut 

de Catalunya sempre intenten participar activament dels processos electorals i arti-
culen campanyes que fomenten el vot jove. Ambdós Consells consideren que s’ha de 

disposar de la màxima informació possible per a votar de manera conseqüent amb les 

prioritats de cada individu, i per aquest motiu organitza un debat en clau juvenil en tots 

els comicis electorals. Però massa sovint, la informació no és l’únic aspecte que manca 

alhora d’exercir el dret a vot amb plenes garanties democràtiques. 

És el cas de les persones cegues i amb baixa visió que a dia d’avui no disposen de 
les garanties necessàries per a exercir el vot secret i autònom a les eleccions mu-

nicipals. El CJB ja va traslladar aquesta demanda a l’Ajuntament, i tot i que la regula-

ció dels processos electorals és estatal, és important que l’Ajuntament de Barcelona 

encapçali la demanda de garantir el dret a vot autònom i secret de tothom tal i com el 

Grup de Treball de Diversitat Funcional i l’Assemblea del CJB han demanat. 

En aquest mateix sentit s’articula una demanda relacionada a la qual el CJB també 

s’ha adherit: reconèixer a les persones estrangeres el seu dret a ser subjectes polí-

tics actius. La Plataforma pel Dret a Vot de les Persones Estrangeres, VotxTothom, 

treballa per a revertir una situació de vulneració de drets que s’està donant des de 

fa dècades, en tant que la legislació actual vincula la ciutadania a la nacionalitat en 

comptes de lligar-la a la residència reconeguda a través del padró. Són demandes 

que escapen de l’àmbit d’actuació municipal però és des de les institucions munici-

pals des d’on també s’han de traslladar. 
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Finalment, no és possible acabar aquest apartat sense esmentar el Referèndum celebrat 
l’1 d’octubre. El CJB va posar a disposició de la Generalitat de Catalunya, l’Espai Jove La 

Fontana com a col·legi electoral en tant que entitat gestora de l’espai. L’objectiu va ser obrir 

les portes de l’equipament perquè les persones del Districte de Gràcia poguessin expres-

sar-se mitjançant les urnes tal i com es fa en comicis electorals. D’aquesta manera el CJB 

va voler formar part de tota aquella ciutadania que es va organitzar i que en el cas concret 

de La Fontana, va tenir un impacte molt positiu en relació a propiciar i facilitar el treball 

comunitari fruit de la coneixença i complicitat amb veïns i veïnes i altres actors arrelats al 

barri. La participació com a equipament i entitat en el referèndum, doncs, ha tingut impac-

tes positius en la creació de xarxa i aliances en el barri des del qual es treballa.  

Lali Jove
La participació, però, no només s’ha d’impulsar des de les institucions, sinó que és 

imprescindible que s’articulin projectes i propostes que provinguin de la societat 
civil organitzada. Aquest és el cas d’un projecte que està plenament consolidat i on 

la participació de les entitats juvenils juga un paper essencial: la Lali Jove. La Lali 
Jove és la Festa Major juvenil i associativa de la ciutat de Barcelona que va néixer 

el 2015 per tal que la joventut barcelonina disposés d’un espai propi de celebració 

i oci en el marc de la festa major de la ciutat, tal i com succeeix a la majoria de mu-

nicipis del territori català. El 2017 es va celebrar al Moll de la Fusta i com en les edi-

cions anteriors, va constar d’una primera part d’activitats dinamitzades per entitats 

membres del CJB i dirigides a infants, adolescents i joves a la qual hi van assistir al 

voltant de 300 persones. Els vuit tallers organitzats es van preparar en el marc del 

Grup de Treball de la Lali Jove del CJB i abordaven diverses temàtiques com el reci-

clatge i l’actual model de consum; la cultura dispersa i l’oci alternatiu; les migracions, 

l’exili i les persones refugiades; o la diversitat funcional. El taller de ràdio associativa 

va retransmetre la festa durant tota la tarda i va entrevistar a tot tipus de persones 

participants. La segona part de la Lali Jove, el concert, va comptar amb l’actuació 

d’Oques Grasses, Tremenda Jauría, 9Son, Radical District i Ice Crime i l’assistència de 

més de 8.000 persones. A part de destacar l’èxit de la festa i la participació de moltes 

entitats juvenils tant en la planificació de les activitats com en la seva dinamització 

així com la implicació en el servei de barres, també s’ha de destacar la bona coordi-
nació amb l’equip tècnic de l’Ajuntament responsable de la Lali Jove i la possibilitat 

d’incorporar a l’Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) al conveni interdepartamental 

del CJB, línia amb la qual es treballarà durant el proper any.   
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Els equipaments, 
espais per a persones joves 

i entitats juvenils
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La participació s’ha mostrat com un element definitori de l’associacionisme juvenil 

en tant que és a través seu que les entitats juvenils s’organitzen per transformar la 

realitat que les envolta. Però és important que aquesta participació es pugui desen-

volupar en condicions òptimes tan bàsiques com disposar d’un espai per a reunir-se 

o per fer activitats així com tenir accés a l’espai públic. Disposar d’espais propis per 
a la joventut ha contribuït a la construcció i consolidació d’un teixit associatiu 
juvenil fort que té un impacte positiu en el seu empoderament i en la qualitat demo-

cràtica de la ciutat. Malgrat l’obvietat de la reflexió, el moviment associatiu juvenil 

de Barcelona té una gran mancança a l’hora de disposar d’espais propis per desen-

volupar projectes. De fet, la manca d’equipaments i locals per al jovent de la ciutat 

ha esdevingut una de les demandes més recurrents expressades des de col·lectius, 

assemblees i plataformes territorials, entitats de base i el mateix Consell de la Joven-

tut de Barcelona.

Equipaments juvenils
Tot i que el 2008 es va aprovar un pla molt ambiciós per dotar la ciutat d’equipaments 

juvenils, ja fa dos anys que està caducat. El Pla d’Equipaments Juvenils 2008 – 
2015 (PEJB) va fer una extensa diagnosi de l’estat de la qüestió a la ciutat de Barcelo-

na analitzant cada un dels Districtes i va articular tres tipus d’equipaments juvenils: 

Punt d’Informació Juvenil (PIJ), Casal de Joves i Espai Jove. En els vuit anys que va 

durar el desplegament del PEJB es van executar només la meitat de les actuacions 
previstes: quasi la totalitat dels PIJs, una tercera part dels Espais Joves i menys de 

la meitat dels Casals de Joves. A més hi va haver molta divergència pel que fa el nivell 

d’execució entre Districtes: mentre que al districte de Gràcia es van executar quasi 

la totalitat d’accions previstes, a l’Eixample només s’hi va crear un dels dos Punts 

d’Informació Juvenil.

Aquesta valoració de l’execució del PEJB la va fer el CJB l’any 2015 per tal de co-

mençar a treballar en el següent Pla d’Equipaments Juvenils de la ciutat ja que, a part 

de finalitzar el termini de l’anterior Pla, es va identificar que s’havien de redefinir els 
models d’equipaments juvenils per una banda i fer una nova anàlisi de la realitat 
dels districtes per l’altra. Malauradament, tot i haver realitzat aquesta tasca de tre-

ball i reflexió amb les plataformes territorials per detectar les principals mancances 

a les que fan front les entitats i per començar a articular propostes, dos anys després 



45

es funciona amb una pròrroga d’un Pla que ha quedat obsolet i que no s’ajusta a les 

necessitats del col·lectiu al qui s’adreça. Tot i les reiterades demandes que s’han fet 

des de l’associacionisme juvenil, a dia d’avui l’Ajuntament no ha començat a treballar 

en una nova proposta.       

La reivindicació de disposar d’equipaments per a la gent jove va acompanyada d’una 

demanda per avançar cap a un model de gestió que faciliti la màxima participació 
de les entitats. A la passada Assemblea del CJB es va aprovar per unanimitat una 

resolució sobre equipaments juvenils que feia especial èmfasi en “potenciar la gestió 

associativa com a fórmula de participació ciutadana i des d’una perspectiva comuni-

tària”; “assumir la participació juvenil en totes les fases del projecte d’un equipament 

-disseny, planificació, governança, usos i serveis-” per tal d’intervenir en la definició 

i no només en l’ús i consum de l’equipament; garantir que en tots els equipaments 

juvenils -sigui quin sigui el seu model de gestió- existeixi un Consell Gestor “des del 

qual les entitats o grups allotjats puguin incidir en les línies directives i estratègiques 

de l’equipament”; i “treballar per empoderar la joventut del territori amb la finalitat 

que en un futur puguin gestionar els equipaments que s’escaiguin”. 

Precisament aquest és un element que cal tenir en compte alhora de conceptua-

litzar el futur pla d’equipaments ja que cal afavorir l’autoorganització i l’autogestió 

com a mesura per l’empoderament de la gent jove, per fer-la partícip i responsable, i 

per posar en valor la tasca associativa. Alhora, però, també cal dissenyar un procés 
d’acompanyament per a les entitats en la governança d’un equipament ja que la 

gestió d’un equipament públic és complex, especialment per a les plataformes juve-

nils que experimenten relleus constants  que sovint dificulten la seva estabilitat. La 

capacitat de gestionar bé un equipament, fer-ne una bona dinamització i garantir-ne 

el bon funcionament, no només depèn de la motivació i entrega de les persones jo-

ves que s’impliquen en la gestió sinó en les eines, coneixements i recursos -econò-

mics, humans...- de les que es disposa.

En aquest acompanyament també hi pot tenir un paper rellevant la Plataforma 
de Gestió Ciutadana (PGC) de la qual el CJB en forma part en tant que gestor de 

l’Espai Jove La Fontana, el Centre de Recursos per Associacions Juvenils i el Punt 

d’Informació Juvenil de Gràcia. El model de gestió ciutadana s’ha anat estenent en 
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els equipaments públics de la ciutat i té per objectiu compartir bones pràctiques, 

posar en valor aquest tipus de gestió front d’altres -en termes de legitimitat, arrela-

ment, representativitat, participació i eficiència- i donar visibilitat a aquesta realitat. 

En els últims anys la Plataforma ha crescut i evolucionat, i en l’actualitat treballa per 

desenvolupar una normativa gràfica específica pels equipaments o serveis de gestió 

associativa que reconegui la seva singularitat i en la millora d’aspectes relacionats 

amb la concessió de la gestió.

Manca de locals per a les associacions juvenils
Mentre les plataformes territorials són les protagonistes a l’hora de reivindicar un 

nou PEJB, els caus i els esplais lideren la demanda de gaudir de locals adequats 
per desenvolupar les seves activitats. Aquesta mancança de locals adients per les 

entitats educatives s’arrossega també des de fa molts anys. De fet, a la Mesura de 

Govern (MG) pel Suport i el Foment de l’Associacionisme Educatiu aprovada el nov-

embre de 2014, ja s’establia com un dels tres eixos principals d’actuació la millora 

de locals. Per conèixer de primera mà la situació en la que es trobaven les entitats de 

base, el CJB va fer una enquesta i posterior estudi durant el 2016 per tal d’elaborar 
una diagnosi actualitzada i concreta, imprescindible per a dissenyar les mesures 

pertinents de millora.

L’enquesta la van respondre 101 caus i espais que representen el 75% de les entitats 
de base de Barcelona. D’aquestes, 4 no tenen local i de les que sí que en disposen, se 

n’extreuen una sèrie de conclusions. En primer lloc, cal destacar que la tipologia de local 

més estesa és la parroquial, és a dir, és l’església qui proporciona aquest espai, seguit 

per locals ubicats en escoles. El 35% dels caus i esplais que disposen de local, desconei-

xen o afirmen que no existeix cap conveni o normativa que reguli l’ús que es fa del local. 

Concretant en quin és el règim d’ús d’aquests locals, la fórmula més estesa és la cessió 

d’ús. Són 74 les entitats de base en cessió d’ús; d’aquestes, 22 paguen quota econòmi-

ca com a contraprestació, 31 participen de les activitats pròpies de l’entitat acollidora i 

3 paguen els subministraments. Entre les que paguen quota, aquesta els suposa entre 

1-5% del seu pressupost anual. D’altra banda, 16 són els caus i esplais que estan en 

lloguer i en aquest cas els suposa un cost mitjà del 15% del pressupost anual de l’esplai 

o cau. Per acabar, 7 entitats de base disposen d’un local propi que ja està pagat i que en 

tots els casos el comparteixen amb altres entitats i col·lectius.
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Un cop recopilada aquesta informació, especialment dirigida a sensibilitzar el Depar-

tament de Joventut, es preveu que aquest torni a ser un dels eixos principals de la 

propera Mesura de Govern sobre Associacionisme Educatiu. Aquesta MG fa molt de 

temps que es treballa en el marc del grup de treball d’Associacionisme Educatiu 

del CJB però sembla que no s’aprovarà fins l’abril del 2018. Les entitats educatives 

consideren que aquests terminis no són adequats en tant que fa mesos que el con-

tingut de la mesura està treballat amb el Departament de Joventut. 

Un dels acords que cal plasmar a la MG és la creació d’un protocol d’urgència per 
atendre casos d’esplais i caus que es troben sense local i per tant no poden desen-

volupar la seva activitat en condicions, especialment quan plou. Aquest protocol im-

plica que des del CJB i el CRAJ es faci seguiment -a partir d’un circuit intern - d’aquells 

caus i esplais en situació més crítica i es traslladi al Departament de Joventut per tal 

que s’impliqui a l’hora de trobar solució immediata. Malgrat la bona intenció d’aquest 

protocol, s’és conscient que la resolució d’aquesta situació depèn de diversos agents 

a part del Departament de Joventut -el Districte, el Consorci d’Educació- fet que en 

dificulta la solució immediata. 

D’altra banda, i en relació a la necessitat de disposar de locals adequats per a desen-

volupar l’activitat de les entitats juvenils -no només les entitats d’associacionisme 

educatiu-, se celebra que s’hagi tornat a convocar la subvenció d’arranjament de 
locals. Alhora es demana que es replantegi el moment en que s’inicia la convocatòria 

ja que a principis d’agost la majoria d’entitats no estan en ple rendiment. 
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El punt de vista del territori, 
la realitat als districtes

7
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El darrer capítol d’aquest informe se centra en l’estat de la joventut a cada un dels territoris 
de la ciutat. La informació que s’ofereix beu del treball que es fa amb organitzacions juvenils 

dels districtes i dels espais compartits amb aquestes entitats i l’administració local.

Des del CJB es fa seguiment de les necessitats de les entitats juvenils als districtes 

amb reunions bilaterals que es mantenen amb plataformes juvenils territorials o amb 

entitats i col·lectius que són referents a cada zona de la ciutat. En aquestes reunions es 
posen de manifest necessitats concretes i demandes específiques i s’intenta acom-

panyar, orientar i col·laborar a favor del treball que les associacions fan des de la base. 

Les entitats de caràcter territorial tenen un espai de participació de referència en el sí 

del CJB: el Grup de Treball de Territori; es tracta d’un punt de trobada des del qual es 

treballen qüestions compartides i que poden facilitar la feina associativa. 

Per altra banda, anualment tenen lloc les reunions amb totes les regidories de dis-
tricte. Es tracta d’un espai privilegiat d’interlocució directa amb la persona que as-

sumeix la direcció política dels territoris amb qui es pot arribar a fixar compromisos. 

Prèvia a la trobada, es prepara amb les entitats l’ordre del dia de la reunió per tal de 

treballar les qüestions que s’han de traslladar a cada districte. 

Aquest ha estat l’any del desplegament dels Plans d’Acció de Districte (PAD). Es 

tracta del document que guia l’acció de govern encara que no hagi estat un document 

aprovat per tots els plens de districte. En aquest sentit les reunions han servit per fer 

seguiment del desplegament dels compromisos que es van adquirir amb l’elaboració 

dels PAD i al llarg dels processos participatius que van tenir lloc durant el 2016.

Per últim, l’informe d’enguany incorpora dades sociodemogràfiques sobre les persones 

joves que viuen a cada un dels Districtes de la ciutat. Aquesta informació està disponi-

ble per primer cop gràcies a la tasca desenvolupada per PRISMA -Observatori de la Jo-
ventut- que ha desagregat per grups d’edat i per districtes -i barris- les dades del Padró 

d’Habitants de la ciutat i ha elaborat una fitxa informativa per a cada districte. La funció i 

objectiu d’aquest observatori encara no està del tot definit, però el CJB sempre ha apostat 

perquè esdevingui un Observatori de la Joventut de Barcelona. Tot i que en un principi es 

limitava a recollir i tractar les dades acumulades pels Punts d’Informació Juvenil, les se-

ves tasques s’han anat ampliant elaborant, per exemple, aquestes fitxes per representar 

els trets principals de la població d’entre 12 i 35 anys de cada districte de la ciutat. 
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1   Ciutat Vella

 Regidoria: Gala Pin

36% 63% 64% 4,9% 803€
Demografia:Demografia: És el districte amb el percentatge més elevat de persones joves (12-35 anys): suposen el  És el districte amb el percentatge més elevat de persones joves (12-35 anys): suposen el 

8% de la població juvenil de la ciutat i el 36% del total de la població del districte.  8% de la població juvenil de la ciutat i el 36% del total de la població del districte.  

InterculturalitatInterculturalitat: El 63% dels i les joves són de nacionalitat estrangera -al conjunt de la ciutat és el 29%- : El 63% dels i les joves són de nacionalitat estrangera -al conjunt de la ciutat és el 29%- 

essent el Raval el barri amb major proporció.  essent el Raval el barri amb major proporció.  

Estudis: Estudis: El 64% de les persones joves (21-35 anys) tenen estudis post-obligatoris. Les persones joves El 64% de les persones joves (21-35 anys) tenen estudis post-obligatoris. Les persones joves 

del Districte mostren el mateix nivell d’estudis universitaris que el conjunt de la ciutat- 41% -, si bé del Districte mostren el mateix nivell d’estudis universitaris que el conjunt de la ciutat- 41% -, si bé 

supera en 7 punts la mitjana de Barcelona en relació a la població que només té estudis primaris.  supera en 7 punts la mitjana de Barcelona en relació a la població que només té estudis primaris.  

AturAtur**:: Presenta un atur registrat del 4’9 -el Raval i la Barceloneta són els barris del Districte amb uns  Presenta un atur registrat del 4’9 -el Raval i la Barceloneta són els barris del Districte amb uns 

percentatges d’atur més elevat (5’2%)-.percentatges d’atur més elevat (5’2%)-.

Emancipació residencialEmancipació residencial****: Pateix un procés d’encariment que limita les opcions d’arrelament dels i : Pateix un procés d’encariment que limita les opcions d’arrelament dels i 

les joves del Districte; el barri de la Barceloneta té el preu del lloguer mitjà per superfície més car de les joves del Districte; el barri de la Barceloneta té el preu del lloguer mitjà per superfície més car de 

Barcelona, situat en 19,5Barcelona, situat en 19,5€€/m 2 -al conjunt de la ciutat és de 13€/m2. El preu mitjà dels habitatges de /m 2 -al conjunt de la ciutat és de 13€/m2. El preu mitjà dels habitatges de 

lloguer és de 802,9 euros al conjunt del districte.lloguer és de 802,9 euros al conjunt del districte.

€ 

 Polítiques:
La reunió es fa sense les persones tècniques que coneixen de primera mà la realitat. 

Davant la necessitat del CJB de fer la trobada, s’ha considerat mantenir-la i no es 

descarta poder fer-ne una altra per acabar de tractar d’altres qüestions. A la reunió 

tampoc no hi ha pogut assistir l’Assemblea de Joves pel fet que els coincidia amb 

una reunió. Malgrat tot s’ha estat en contacte amb l’entitat per tal de tenir en compte 

la visió de la joventut del territori.

Aquest any 2017 al Districte s’ha obert un Punt de Defensa de Drets Laborals que 

treballa en xarxa amb entitats del territori i amb les principals entitats sindicals per 

* El coeficient d’atur juvenil registrat relaciona el nombre absolut de persones joves 

aturades registrades amb la població jove total.

* * Preu mitjà dels habitatges de lloguer el primer trimestre de 2017.
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combatre la precarietat i per identificar casos de vulneració de drets en l’àmbit labo-

ral. De moment s’ha posat èmfasi en els sectors de l’oci nocturn i la restauració que 

són els més estesos a la zona. Es tracta d’una prova pilot que cal valorar si es pot 

executar en altres districtes.

Pel que fa a la qüestió d’habitatge, la situació és alarmant. El preu és desorbitat i les 

polítiques de moment se centren en la identificació de pisos turístics il·legals. Hi ha 

molt poca promoció d’habitatge públic. Un dels projectes és l’edifici de Vila Laietana 

8-10 que ha estat protagonista d’una lluita veïnal aquest 2017. És un edifici compar-

tit amb l’Estat que es preveu que estigui llest pel 2021. Per altra banda s’explica la 

iniciativa que s’ha començat a treballar aquest any 2017 per la qual Districte posarà 

a disposició de la ciutadania dos edificis per a projectes de masoveria urbana. Igual-

ment al Forat de la Vergonya hi ubicaran un edifici per a fer-hi cohousing. Però això no 

serà fins a finals del 2018.

Es pregunta per la rambla del Raval i el procés participatiu que es va iniciar i en què el 

CJB hi va tenir un paper inicial a través del GT d’interculturalitat en què hi participen 

entitats del districte. La idea és adequar l’espai a la realitat del barri i per tant donar 

peu que s’hi faci vida amb les activitats que les persones que hi viuen duen a terme 

en les seves associacions i col·lectius. Per exemple, ubicar-hi miralls per fer dansa 

-com fan alguns grups de comunitats culturals concretes-, espais per jugar a esports 

minoritaris... Aquestes propostes coincideixen amb les que el CJB feia en la seva pu-

blicació “Sacsegem la ciutat!”. S’espera acabar el procés l’octubre de 2018. Per altra 

banda a principis de 2018 està previst que acabin les obres de la plaça Folch i To-

rres ubicada davant de l’Institut Milà i Fontanals que també ha d’ajudar a dinamitzar 

col·lectius de joves del barri del Raval.

Durant aquest mandat també s’havien proposat intervenir al Moll de la Fusta per-

què és un espai molt gran del qual podrien fer ús les persones del barri i el districte. 

Expliquen que no ha estat possible plantejar el projecte previst ja que la jurisdicció 

d’aquest espai no és exclusivament municipal.

  Equipaments:
Al Districte hi ha sis projectes d’equipaments en marxa. En alguns casos les entitats 

i la ciutadania ja n’està fent ús –gràcies a cessions a precari- i en d’altres es preveu 
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que es puguin obrir al públic a mig i a llarg termini. D’aquests equipaments només un 

serà exclusiu per a persones joves.

L’espai pensat pel col·lectiu juvenil és el local de Ripoll 21, que serà autogestionat per 

part de l’Assemblea de Joves de Ciutat Vella i l’Agrupament Escolta Ermessenda del 

Casc Antic. A finals d’any 2017 s’està mirant de fer una cessió a precari per promoure 

fer ús de l’espai abans de la formalització del conveni. La inauguració es preveu de 

cara el mes de març. Les entitats juvenils manifesten no tenir noves notícies però 

tenen el convenciment que Districte hi està treballant i mantenen, mútuament una 

relació fluïda. La cessió inclourà l’accés lliure al jardí interior; es tracta d’una condició 

que reclama el veïnat.

El districte de Ciutat Vella està experimentant un augment molt significatiu 

d’equipaments i serveis públics amb la participació activa de l’associacionisme veï-

nal de cada barri.   La plataforma el Borsí pel Barri, ha celebrat que en aquest edifici 

del Gòtic s’hi ubicaran un equipament cultural i espais veïnals, els quals seran de 

gestió comunitària. L’Ajuntament ha adquirit Can Seixanta -després d’una llarga lluita 

veïnal- i en aquest edifici del Raval s’hi ubicaran habitatges i diversos serveis per la 

ciutadania. Segons la Regidora s’hi ha d’ubicar un equipament per a joves que a més, 

tingui espais compartits amb altres entitats com el Taller de ceràmica i l’Ateneu enci-

clopèdic. El procés participatiu per dibuixar com ha de ser aquest espai tindrà lloc de 

gener a setembre de 2018. Durant el 2018 també tindrà lloc el procés participatiu per 

a definir l’ús d’un equipament amb serveis pel barri especialitzat en la vessant audio-

visual situat a la Barceloneta, concretament a la cooperativa abandonada Segle XX. 

Això ha de poder facilitar que joves del barri en facin ús intensiu encara que no serà 

un equipament exclusiu per aquest col·lectiu. Finalment, en relació al Teatre Arnau, 

es planteja que l’equipament que s’aculli en aquest emblemàtic teatre tingui relació 

amb la memòria històrica de les arts escèniques i incorpori la vessant comunitària. 

La plataforma que fins ara havia encapçalat les reivindicacions s’ha transformat en 

grup motor del procés que ha de definir l’espai. 
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2  Eixample

 Regidoria: Montserrat Ballarín (fins novembre de 2017)  

i Gerardo Pirasello (a partir de d’aleshores).

16,5% 34% 79% 3,3% 956€
Demografia:Demografia: És el districte on viuen més joves de la ciutat, un 17% del total de joves de Barcelona, i un  És el districte on viuen més joves de la ciutat, un 17% del total de joves de Barcelona, i un 

16,5% del total de la població del districte. 16,5% del total de la població del districte. 

InterculturalitatInterculturalitat: En 34% del jovent té nacionalitat estrangera, una mica per sobre del 29% de joves de : En 34% del jovent té nacionalitat estrangera, una mica per sobre del 29% de joves de 

nacionalitat estrangera al conjunt de Barcelona.nacionalitat estrangera al conjunt de Barcelona.

Estudis: Estudis: El 79% tenen estudis post-obligatoris -11 punts per sobre del nivell mitjà de la ciutat- .El 79% tenen estudis post-obligatoris -11 punts per sobre del nivell mitjà de la ciutat- .

AturAtur**:: l’atur juvenil registrat es situa en un 3,3% -al conjunt de la ciutat és de 4,1%-. Només el barri de  l’atur juvenil registrat es situa en un 3,3% -al conjunt de la ciutat és de 4,1%-. Només el barri de 

Sant Antoni es desmarca d’aquesta xifra amb un 4,2%.Sant Antoni es desmarca d’aquesta xifra amb un 4,2%.

Emancipació residencialEmancipació residencial****: El preu mig del lloguer és de 956: El preu mig del lloguer és de 956€€ -per sobre de la mitjana de la ciutat  -per sobre de la mitjana de la ciutat 

(845(845€€)-.)-.

 Polítiques:
La reunió es manté amb la Montserrat Ballarín, Regidora de l’Eixample fins novembre 

de 2017. A la trobada hi assisteixen membres de Joves del Poblet, Casal de Joves Queix 

i l’Agrupament Scout Rabindranath Tagore entitats que prèviament s’havien coordinat 

entre elles per aportar una visió compartida a l’Ajuntament. En aquest sentit una de les 

qüestions que més preocupen a les entitats són les dificultats que tenen per fer ús de 

l’espai públic; al llarg de l’any s’ha denegat alguna sol·licitud de permís d’actes als seus 

barris. Així mateix mostren el seu malestar en el nou circuït tècnic que han de seguir 

quan es plantegen fer algun acte d’aquest tipus; es considera que hi ha maneres més 

eficients de fer-ho, com es feia abans, directament a través del tècnic o tècnica de barri. 

No s’està donant al col·lectiu juvenil la importància que mereix quan són el futur d’uns 

* El coeficient d’atur juvenil registrat relaciona el nombre absolut de persones joves 

aturades registrades amb la població jove total

* * Preu mitjà dels habitatges de lloguer el primer trimestre de 2017.



54

barris cada vegada més destinats al turisme i més despoblats -bona part de la població 

no pot viure-hi perquè no pot fer front als preus de l’habitatge-.  

En relació a aquesta qüestió, la regidora explica que és un districte en què es tro-

ba molta propietat vertical. Això va en consonància amb la idea de comprar edificis i 

crear, així, habitatge públic per influir en el preu dels béns immobles. En aquest sentit 

i per afavorir les polítiques en aquest àmbit s’ha constituït la mesa d’habitatge. En 

aquest espai s’hi troben les parts tècnica i jurídica les quals coordinen les accions 

a desenvolupar. La construcció d’habitatge dotacional a Consell de Cent amb Borrell 

i al carrer Ali Bei estan aturades perquè les empreses constructores es troben en 

suspensió de pagaments. Des de Districte informen que a la Model s’hi ubicaran fins 

a 150 pisos tot i que no es fixa cap termini concret. També hi ha el cas dels pisos 

previstos pels carrers Londres amb Villarroel; aquesta dotació es troba aturada per 

sentència judicial ja que afecta l’Escola Mallorca i s’està treballant per poder fer-hi 

finalment un equipament educatiu.

Les entitats del barri de la Sagrada Família mostren el seu malestar pel fet que per 

dinamitzar el barri es va decidir tallar el carrer Marina els diumenges quan els esplais 

i caus fan activitat els dissabtes. Aquesta és una manera de seguir entregant el barri 

al turisme. Des de Districte expliquen que la decisió es va prendre per volum de satu-

ració i perquè es coneix com fer el tancament d’aquest carrer ja que per les festes ja 

es fa i tenien el protocol dissenyat.

Les entitats juvenils del Districte tenen detectats certs temes que es volen treballar 

conjuntament com són les agressions sexistes i els protocols a implementar i tot allò 

que fa referència a permisos i a cessió i ús de l’espai públic. Per tot això es proposa fer 

una taula properament en què només es tractin aquestes qüestions que inquieten 

de manera específica per mirar de trobar solucions als temes exposats.

 Equipaments:
A finals de 2016 es va inaugurar l’Espai Associatiu Lola Anglada, que un any més 

tard, és aixopluc de moltes iniciatives associatives juvenils i d’altres moviments de 

l’Esquerra de l’Eixample. La gestió correspon, des de l’obertura, al Casal de Joves 

Queix i per ara la valoració és positiva, tant des del Districte com des del Casal. Tot 
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i aquests avenços, segueix essent un districte on viu molta població juvenil la qual 

no disposa d’un espai jove adequat, fet que s’agreuja tenint en compte que hi ha 

molts caus i esplais que no disposen d’un espai propi. En aquest sentit a l’Esquerra 

de l’Eixample entre febrer i març de 2018 s’iniciarà el procés participatiu de la Model 

per definir quins equipaments s’ubicaran en aquest espai que ha guanyat la ciutat. 

Algunes entitats juvenils d’aquest territori s’han organitzat per elaborar el projecte 

que faci realitat l’espai jove comunitari i associatiu que reclamen des de fa anys. Pel 

que fa a la Dreta de l’Eixample, hi ha previsió de construir un espai jove i es disposa 

d’una ubicació a Glòries. La possibilitat d’ubicar-lo a l’antic equipament de Transfor-

madors -demanda històrica de les entitats del barri i del CJB que esdevingui un Espai 

Jove- ha quedat descartada. Joves del Poblet, entitat que aglutina el jovent organitzat 

de la Sagrada Família i per tant susceptible de poder-ne assumir la gestió, ha renun-

ciat a la proposta perquè no cobreix les necessitats que plantegen. Consideren que 

queda lluny del seu àmbit d’actuació i molt a prop d’altres equipaments com el de la 

Farinera del Clot.
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3  Sants Montjuïc

 Regidora: Laura Pérez

28% 32% 62% 4,2% 720€
Demografia:Demografia: Les persones joves (12-35 anys) representen el 28% de la població del districte que supo Les persones joves (12-35 anys) representen el 28% de la població del districte que supo--

sen el 12% de la població jove total de la ciutat sen el 12% de la població jove total de la ciutat 

InterculturalitatInterculturalitat: El 32% té nacionalitat estrangera, similar al 29% del conjunt de la ciutat.: El 32% té nacionalitat estrangera, similar al 29% del conjunt de la ciutat.

Estudis: Estudis: Les persones d’entre 21 i 35 anys mostren un nivell d’estudis inferior a la mitjana de la ciutat, Les persones d’entre 21 i 35 anys mostren un nivell d’estudis inferior a la mitjana de la ciutat, 

només el 62% té estudis post-obligatoris. només el 62% té estudis post-obligatoris. 

AturAtur**:: l’atur juvenil registrat es troba en un 4,2%, molt similar al 4,1% de Barcelona. Es destaca el barri de la Marina  l’atur juvenil registrat es troba en un 4,2%, molt similar al 4,1% de Barcelona. Es destaca el barri de la Marina 

del Prat Vermell amb un atur juvenil per sobre la mitjana (7,1%)del Prat Vermell amb un atur juvenil per sobre la mitjana (7,1%)

EmancipacióEmancipació  residencialresidencial****: El preu mitjà del lloguer dels habitatges és de 720: El preu mitjà del lloguer dels habitatges és de 720€€ -per sota de la mitjana  -per sota de la mitjana 

de la ciutat (845de la ciutat (845€€))

 Polítiques:
La reunió té lloc conjuntament amb la plataforma Esplais i Caus de Sants Montjuïc 

(ECSM)  que expliquen que un dels grans problemes amb què es troben és la manca 

d’espais.

La Regidora desconeix el projecte Vincular per educar, el qual apareix al PAD. Les 

escoles del Districte deriven infants en situació de vulnerabilitat social a esplais 

i caus d’ECSM que, a causa de la manca de locals no poden acceptar més infants. 

Aquest és un tema que es treballarà al llarg de l’any vinent juntament amb qües-

tions d’ocupació juvenil. La idea, segons expliquen, és treballar amb el jovent del 

Districte l’execució del Pla Jove. En aquest sentit el CJB recorda totes les accions 

que aquest Pla preveu que desenvoluparan els Districtes. Cal assegurar una bona 

coordinació amb el Departament de Joventut, que lidera l’execució però que no 

* El coeficient d’atur juvenil registrat relaciona el nombre absolut de persones joves 

aturades registrades amb la població jove total

* * Preu mitjà dels habitatges de lloguer el primer trimestre de 2017.
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pot dur-la a terme de manera solitària sinó amb el compromís i complicitat de 

l’administració als territoris.

Des de Districte s’explica que s’està executant el Pla de Barris a la Marina. A tra-

vés d’aquest Pla s’ha obert un nou servei per a joves que compta amb un punt 

d’informació mòbil sobre salut mental juvenil. Al Districte també s’han creat espais 

per compartir experiències entre dones que han patit violència masclista en l’oci 

nocturn, un nou espai compartit entre entitats, s’ha fet la obertura del 12@16 i el 

Casal de Joves de Sants ha inaugurat un nou espai dins d’un local ubicat a l’antiga 

cooperativa de la Model segle XX cedit pel districte de Sants-Montjuïc. Des del CJB es 

valora positivament que s’hagin realitzat totes aquestes iniciatives d’acord amb les 

necessitats dels territoris i amb les entitats que treballen en aquestes zones.

 Equipaments:
Des de la regidoria s’ha fet l’anàlisi del Pla d’Equipaments. El Pla consta de 4 zones 

territorials i a Poble Sec s’està acabant i hi ha previsió que hi hagi un Espai Jove. El 

CJB prioritza que hi hagi un Espai Jove a cada Districte però també entén que en 

el cas d’aquest territori la zona d’influència de l’Espai Jove la Bàscula i aquest nou 

equipament juvenil, són prou diferents. La predisposició és bona i es convida ECSM  

formar part del grup motor que dissenyi l’espai. S’explica que la prioritat és que es faci 

gestió ciutadana mixta, ja que per una entitat és molt difícil tenir la gestió completa 

d’un equipament, valoració que el CJB no comparteix si bé cal que les associacions 

del territori opinin al respecte.
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4  Les Corts

 Regidor: Agustí Colom

25% 20% 81% 3,1% 1005€
Demografia:Demografia: Les persones joves (12-35 anys) representen el 25% de la població del districte que supo Les persones joves (12-35 anys) representen el 25% de la població del districte que supo--

sen només el 5% de la població jove total de la ciutat -és el districte amb menys joves-.sen només el 5% de la població jove total de la ciutat -és el districte amb menys joves-.

Interculturalitat: Interculturalitat: El 20% té nacionalitat estrangera, essent les persones procedent d’Amèrica Llatina la El 20% té nacionalitat estrangera, essent les persones procedent d’Amèrica Llatina la 

comunitat més gran (38%).  comunitat més gran (38%).  

Estudis:Estudis: El 81% de les persones joves d’entre 21 i 35 anys tenen estudis post-obligatoris -al conjunt de la  El 81% de les persones joves d’entre 21 i 35 anys tenen estudis post-obligatoris -al conjunt de la 

ciutat és del 68%-. És rellevant que al Districte hi ha 15 facultats universitàries a les quals hi estudia el 40% ciutat és del 68%-. És rellevant que al Districte hi ha 15 facultats universitàries a les quals hi estudia el 40% 

de l’alumnat universitari de la ciutat.de l’alumnat universitari de la ciutat.

AturAtur**: Presenta uns nivells d’atur juvenil més baixos -3,1%- que la mitjana de la ciutat -4,1%-. El barri de : Presenta uns nivells d’atur juvenil més baixos -3,1%- que la mitjana de la ciutat -4,1%-. El barri de 

Pedralbes només té un 1% de persones joves registrades a l’atur alhora que és el barri amb la Renda Pedralbes només té un 1% de persones joves registrades a l’atur alhora que és el barri amb la Renda 

Familiar Disponible més alta de la ciutat.Familiar Disponible més alta de la ciutat.

Emancipació residencialEmancipació residencial****: El preu dels habitatges de lloguer ha augmentat  quasi un 24% ens els : El preu dels habitatges de lloguer ha augmentat  quasi un 24% ens els 

últims tres anys (especialment des del 2016). Malgrat tot, el patró d’emancipació de les persones últims tres anys (especialment des del 2016). Malgrat tot, el patró d’emancipació de les persones 

joves a Les Corts és semblant al del conjunt de la ciutat. El preu mitjà del lloguer al Districte és de joves a Les Corts és semblant al del conjunt de la ciutat. El preu mitjà del lloguer al Districte és de 

10051005€€. . 

 Polítiques:
El lideratge de la reunió el porta la Plataforma Infantil i Juvenil de Les Corts que aglu-

tina el jovent organitzat del conjunt del Districte.

Des de Districte es volia impulsar una mesura de govern que abordés diversos temes 

relacionals amb les polítiques de joventut. Aquesta iniciativa es va veure truncada 

pel fet que a nivell de ciutat es va iniciar el procés d’elaboració del Pla Jove. Enlloc 

de fer una mesura de govern es treballaran aquelles accions del Pla d’Adolescència i 

Joventut que vinculen els districtes. Des de la Plataforma s’ofereixen a fer arribar un 

* El coeficient d’atur juvenil registrat relaciona el nombre absolut de persones joves 

aturades registrades amb la població jove total

* * Preu mitjà dels habitatges de lloguer el primer trimestre de 2017.
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llistat d’accions prioritàries segons quines consideren que són més rellevants pel 

jovent del territori.

Pel que fa a qüestions educatives, al Consell Escolar de Districte hi participen algunes 

entitats d’associacionisme educatiu. Des de Districte tenen la voluntat d’elaborar una 

mesura de govern que promogui el salt de Consell Escolar a Consell Educatiu. Des de la 

regidoria s’adquireix el compromís de compartir amb el CJB el redactat d’aquesta me-

sura per tal que es pugui incorporar la visió de l’associacionisme educatiu i donar un 

tractament diferenciat a les entitats educatives de base voluntària. Des del CJB s’ha 

fet aquest treball de revisió per bé que no s’ha rebut resposta per part de Districte en 

relació a si han incorporat o no aquestes esmenes i propostes de millora que es van fer.

Agustí Colom i el seu Govern aposten per crear habitatge públic que pugui contribuir a 

abaixar el preu de l’habitatge a la ciutat, i en aquest cas al Districte. Però Les Corts és 

un territori que no disposa de sòl públic i cal crear-lo. Al seu torn hi ha persones que 

vivien a la Colònia castells a qui se’ls va expropiar casa seva durant l’anterior mandat 

i aquestes són les primeres a qui cal oferir un indret de sòl públic on anar a viure.

Les persones d’entre 12 i 35 anys al Districte de Les Corts representen el 25% de la 

població. És un districte conegut pel fet que s’hi ubiquen bona part de les facultats 

de la ciutat. Al voltant del 40% de la població universitària estudia en aquest districte. 

L’Ajuntament comença a plantejar-se considerar aquest volum elevat de persones, 

majoritàriament joves, que diàriament passen per aquest territori de la ciutat i fer 

polítiques específiques dirigides a aquest col·lectiu. No hi ha cap previsió concreta 

d’accions i polítiques a aplicar en aquest sentit.

 Equipaments:
Una de les problemàtiques que viuen les associacions juvenils és la manca de locals. 

La Plataforma se centra especialment en la manca d’espais per associacions educa-

tives del districte les quals es troben que o bé no tenen lloc per emmagatzemar el 

material o per reunir-se o bé no tenen lloc on desenvolupar les activitats de dissabte. 

Des de Districte es comprometen a parlar d’aquests inconvenients amb cada una de 

les entitats i treballar de quina manera l’equipament de nova creació podria donar 

resposta a aquestes necessitats plantejades o si es poden trobar d’altres solucions 

mentre no s’inauguri l’espai jove.
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Al llarg de l’any s’ha avançat molt en la construcció del nou espai jove que ha de 

donar resposta a una demanda història al Districte. L’agost de 2017 va tenir lloc 

l’enderroc de les parets interiors de l’edifici que acollia l’Arxiu municipal, el Centre 

de Normalització Lingüística i l’Escola d’Adults, serveis que s’han traslladat a Cris-

talleries Planell. Això ha de de permetre, el gener de 2018, iniciar les obres de cons-

trucció de l’equipament les quals a finals d’any 2017 es troben aturades. La previsió 

de calendari contemplava una aturada però no tant llarga com està essent. Per això 

des de Districte es comprometen a especificar, en la licitació d’obres, que cal acabar 

el projecte en el termini d’un any. Per altra banda s’està estudiant la possibilitat de 

fer la licitació del mobiliari encara que no estiguin acabades les obres de manera que 

quan l’equipament estigui construït es pugui disposar d’allò necessari per obrir-lo i 

fer-ne ús. La Plataforma està liderant un procés participatiu per redactar el projecte 

de l’equipament. La seva voluntat és implicar-se en la gestió de l’espai. 
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5  Sarrià-Sant Gervasi

 Regidor: Daniel Mòdol (fins a novembre de 2017) 

i Jaume Asens (a partir d’aleshores)

27% 17% 84% 1,8% 1.186€
Demografia: Demografia: Les persones joves (12-35 anys) representen el 27% de la població del districte i suposen Les persones joves (12-35 anys) representen el 27% de la població del districte i suposen 

el 9% de la població jove total de la ciutat.el 9% de la població jove total de la ciutat.

Interculturalitat: Interculturalitat: Té la xifra més baixa de joves de nacionalitat estrangera: 17% -al conjunt de Barcelona Té la xifra més baixa de joves de nacionalitat estrangera: 17% -al conjunt de Barcelona 

és un 29%-, essent les persones procedents d’Europa Occidental la comunitat més nombrosa (36%).és un 29%-, essent les persones procedents d’Europa Occidental la comunitat més nombrosa (36%).

Estudis: Estudis: Les persones d’entre 21-35 anys mostren un nivell d’estudis superior a les del conjunt de la Les persones d’entre 21-35 anys mostren un nivell d’estudis superior a les del conjunt de la 

ciutat: el 84% té estudis post-obligatoris i en concret un 53%, els té universitaris (les dones estan 11 ciutat: el 84% té estudis post-obligatoris i en concret un 53%, els té universitaris (les dones estan 11 

punts per sobre dels homes pel que fa a nivell d’estudis universitaris).punts per sobre dels homes pel que fa a nivell d’estudis universitaris).

AturAtur**: : Presenta els nivells d’atur juvenil més baixos de la ciutat: 1’78% -al conjunt de la ciutat és de Presenta els nivells d’atur juvenil més baixos de la ciutat: 1’78% -al conjunt de la ciutat és de 

4,1%-.4,1%-.

Emancipació residencialEmancipació residencial****: : És el Districte on els i les joves s’emancipen més tard. El preu mitjà dels És el Districte on els i les joves s’emancipen més tard. El preu mitjà dels 

habitatges de lloguer és de 1.186habitatges de lloguer és de 1.186€€ mentre al conjunt de la ciutat és de mentre al conjunt de la ciutat és de  843843€€..

 Polítiques
La reunió té lloc sense la presència del Regidor que es troba de baixa. La baixa mè-

dica és un fet circumstancial però és el tercer any consecutiu que aquesta trobada 

anual té lloc en absència del càrrec polític que pot arribar a prendre decisions vincu-

lants en un espai així. Això provoca malestar entre les entitats assistents entre les 

quals hi ha el Casal Popular la Tecla, El Bastó de Sarrià, AEiG Sant Ignasi, AEiG Santa 

Maria - Santa Agnès, AE We-Ziza i l’Assemblea de Joves de Cassoles.

Des de l’Assemblea de Joves de Cassoles consideren que els dos temes més pre-

ocupants per a la joventut del Districte és la manca d’espais per a les entitats i la 

* El coeficient d’atur juvenil registrat relaciona el nombre absolut de persones joves 

aturades registrades amb la població jove total

* * Preu mitjà dels habitatges de lloguer el primer trimestre de 2017.
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situació en relació a l’habitatge i el seu preu elevat i inaccessible. Aquest col·lectiu 

tenia entès que des de Districte es volia fer una comissió d’habitatge juvenil però que 

desconeixen com ha procedit la iniciativa. Per la seva banda la Consellera desconeix 

la proposta així com el fet que s’estigui engegant cap política pública en relació a 

l’habitatge i la joventut. Pel que fa a l’habitatge, però, es fa menció al fet que existei-

xen tres solars que estaran destinats a habitatge social i dotacional per bé que estan 

previstos pel 2019.

D’altra banda una altra de les qüestions que preocupen les entitats és que al Distric-

te es constata un augment de les agressions feixistes; al Casal Popular la Tecla, per 

exemple, manifesten que han patit destrosses de manera continuada i desconeixen 

quines accions s’estan duent a terme per donar resposta a aquesta situació. Pel que 

fa a la retirada de plaques feixistes i racistes dels carrers del districte comenten que 

ja s’ha retirat més de 120 plaques i que l’Ajuntament ha creat un pla d’ocupació (a 

nivell de ciutat) per poder-ho fer a la resta de territoris.

 Equipaments
Un dels principals problemes que viu la ciutat -i en aquest sentit el Districte de Sa-

rrià-Sant Gervasi no és una excepció- és la manca d’espais i locals per a les entitats. 

La disponibilitat de solars buits per a la construcció o d’espais per a cedir-ne l’ús és 

molt escassa i costa donar resposta les demandes de les entitats quan es relacionen 

directament amb aquest fet. Tot i així des de Districte s’està fent un estudi sobre 

espais, solars i locals buits per fer una bona planificació, estudi que d’altra banda es 

diu que es farà des del 2015. 

El local del Casal Popular la Tecla és un espai okupat que acull diversos col·lectius 

i entitats juvenils del Districte. Actualment viuen un conflicte de convivència amb 

el veïnat i manifesten la voluntat d’iniciar un procés de mediació per poder arribar 

a consensos i pal·liar la situació. L’any passat es va adquirir el compromís de dur a 

terme una reunió inicial per abordar el conflicte però la trobada no s’ha produït i el 

temps fa més gran el problema.   

L’AEiG Santa Maria Santa Agnès explica que actualment desenvolupen la seva activi-

tat a la Caseta Manacor la qual comparteixen amb altres entitats. Només poden fer 
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ús de l’anomenada “Casa del Guarda” que és un espai petit al costat dels 900m2 de 

casa que cal reformar i no està essent utilitzada per ara. D’altra banda, l’agrupament 

explica que se’ls vol fer pagar la llum i l’aigua però que consideren que no ha de ser 

l’entitat la que es faci càrrec del cost del manteniment d’un local municipal. 

Pel que fa a la Sarrianenca, aquest any 2017 s’ha formalitzat la cessió de l’espai que ha 

d’acollir la  Casa de Cultura Popular i Tradicional de Sarrià, un projecte que comparteixen 

entre diverses associacions. Des del Bastó de Sarrià argumenten que l’equipament no és 

adequat a les necessitats de les entitats de cultura popular ja que no els permet assajar 

les activitats que habitualment desenvolupen sinó que està pensat per fer-hi reunions. 

Actualment l’AEiG Sant Ignasi disposa d’un traster al parc de Santa Amèlia. L’espai el 

comparteixen amb l’Esplai Movi de Sarrià i una altra entitat, i les reunions les fan a 

l’Ateneu Popular. Reclamen la dificultat afegida de la clau del parc i el fet que a una 

hora determinada deixen de poder accedir a l’espai perquè queda aïllat pel fet que es 

tanca el parc que l’envolta. 

L’AE We-Ziza posa de manifest la seva situació a Casa Sagnier. Es tracta d’un equi-

pament juvenil actualment gestionat per una empresa. Fa temps que es reclama fer 

d’aquest espai juvenil un equipament autogestionat. L’agrupament, que en fa ús per 

fer part de les seves activitats ordinàries, va presentar un projecte per assumir la 

gestió ciutadana de l’espai però fins que no exhaurís el conveni signat amb l’empresa 

no es podien fer canvis en aquest sentit. La gestió de l’equipament va sortir a con-

curs i no es va avisar el col·lectiu així com, a les bases, tampoc no es va especificar el 

fet que l’AE We-ziza pogués continuar fent ús de les dues sales que utilitzen. Això for-

ça que l’agrupament hagi d’iniciar un procés de negociació bilateral amb l’empresa. 

En aquest sentit no s’han tingut gens en compte les seves necessitats ni la seva 

presència i servei al barri. 

Des de l’Ateneu Hort de la Vila expliquen que aquest any 2017 han hagut de fer una 

cerca de finançament privat per poder assumir els costos de les obres del seu es-

pai de manera autònoma. En resum, el cas del districte de Sarrià Sant-Gervasi es 

fa palesa la necessitat de construir un espai de coordinació entre les entitats juve-

nils i el districte que pugui donar respostes compartides a problemàtiques que els 

col·lectius de joves venen expressant i denunciant des de fa un any.   
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6  Gràcia

 Regidor: Eloi Badia

28% 29% 81% 3,7% 845€
Demografia:Demografia: Les persones joves (12-35 anys) representen el 28% de la població del districte i suposen  Les persones joves (12-35 anys) representen el 28% de la població del districte i suposen 

el 7,6% de la població jove total de la ciutat.el 7,6% de la població jove total de la ciutat.

InterculturalitatInterculturalitat: la taxa de nacionalitat estrangera presenta la mateixa xifra que al conjunt de la ciutat, : la taxa de nacionalitat estrangera presenta la mateixa xifra que al conjunt de la ciutat, 

el 29%.el 29%.

Estudis:Estudis: El 55% de les persones d’entre 21 i 35 anys tenen estudis universitaris, la xifra més alta de  El 55% de les persones d’entre 21 i 35 anys tenen estudis universitaris, la xifra més alta de 

dels districtes de Barcelona. El 81% tenen estudis post-obligatoris -al conjunt de la ciutat és del 68%-. dels districtes de Barcelona. El 81% tenen estudis post-obligatoris -al conjunt de la ciutat és del 68%-. 

AturAtur**:: El coeficient d’atur juvenil està per sota la mitjana 3’7% respecte el 4’1% a del conjunt de la ciutat.  El coeficient d’atur juvenil està per sota la mitjana 3’7% respecte el 4’1% a del conjunt de la ciutat. 

Emancipació residencialEmancipació residencial****: El preu mitjà dels habitatges de lloguer és de 845: El preu mitjà dels habitatges de lloguer és de 845€€, exactament el mateix , exactament el mateix 

que al conjunt de la ciutat. Tot i això, el preu per metre quadrat de Gràcia és més car que la resta de la que al conjunt de la ciutat. Tot i això, el preu per metre quadrat de Gràcia és més car que la resta de la 

ciutat.ciutat.

 Polítiques:
 En el moment en què té lloc la reunió (principis de novembre de 2017) el districte 

encara no ha començat a treballar les mesures que el Pla Jove preveu per aquest 

nivell municipal. D’aquesta manera accions que es preveien executar dins l’any 

2017 no es podran dur a terme tenint en compte que només resta un mes i mig 

hàbil d’any.   

   

Pel que fa a l’habitatge, preocupa el fet que la reserva del 30% d’habitatge dotacional 

sigui una realitat a tots els districtes de la ciutat. En aquest sentit la preocupació és 

compartida també entre barris, els quals presenten fortes desigualtats. A la Vila de 

Gràcia, per exemple, no hi ha sòl públic i per afrontar la situació fins i tot es planteja 

estudiar la construcció de sobrevolants en algunes cases que podrien sostenir-los. 

* El coeficient d’atur juvenil registrat relaciona el nombre absolut de persones joves 

aturades registrades amb la població jove total

* * Preu mitjà dels habitatges de lloguer el primer trimestre de 2017.
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Pel que fa al treball contra la gentrificació, Gràcia s’ha centrat en la detecció de pisos 

turístics il·legals. 

Relacionat amb el preu del sòl, un altre dels problemes que presenta el Districte és 

la manca d’espai per a entitats. És un districte on costa trobar sòl públic, per això 

s’han plantejat iniciatives com la de construir un espai de magatzem per a entitats al 

soterrani del Mercat de l’Abaceria aprofitant unes obres que s’han d’iniciar el 2018 tot 

i que es tracta d’un projecte que no ha deixat de ser polèmic entre el veïnat. La Plata-

forma Gràcia Cap a On Vas? considera que no cal supeditar les obres a la instal·lació 

d’un supermercat privat al seu interior i que aquestes obres no haurien de costar els 

25 milions d’euros previstos. 

Pel que fa a la comissió de joventut del districte, el CJB reclama la convocatòria 

d’aquest espai de treball que s’ha deixat de dur a terme des de l’any 2015 perquè no 

hi assistien joves. Cal trobar la manera de comunicar-se i relacionar-se amb aquest 

col·lectiu que té un paper molt important al Districte. 

 Equipaments:
El passat 21 de novembre va fer 2 anys que el Casal Popular Tres Lliris es feia un lloc 

a la Vila. La realitat ha canviat al llarg d’aquests dos anys i a finals de 2017 l’activitat 

del Casal s’ha reprès després de les obres de remodelació i adequació de l’espai. Ac-

tualment disposen de tots els serveis: llum, aigua, etc..

Pel que fa als instituts que manquen a la zona, el de Vallcarca ara mateix és en 

mans del Consorci d’Educació de Barcelona, el qual ha acceptat els terrenys que 

l’Ajuntament ha cedit en aquest territori. I en relació a l’Institut que s’ha d’acollir a la 

Vila de Gràcia, s’està buscant espai on poder ubicar aquest nou centre educatiu en un 

districte on no es disposa de massa sòl públic.

L’equipament que cal construir al terreny on s’hi havia ubicat la Clínica Quirón es pre-

tén que inclogui un espai intergeneracional en què hi hagi, a banda de pisos i espais 

per a gent gran, espais per a joves i un espai comunitari i compartit. Des del CJB no 

es considera que aquest sigui un model vàlid perquè suposarà molts problemes de 

convivència entre ambdós col·lectius i perquè les persones joves mereixen un espai 

propi perquè facilita el seu empoderament com a col·lectiu.
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El CJB, tal com ha fet altres anys, manifesta que és necessària la construcció d’un 

Casal de Joves al barri del Camp d’En Grassot i Gràcia Nova i que utilitzar el nom 

d’Espai Jove La Sedeta, per un servei que s’ofereix a joves de 12 a 16 anys 2 dies a la 

setmana no és adequat, ja que pot comportar enganys de cara els joves en pressupo-

sar que és un servei molt més ampli, a part, de què l’ús d’aquesta terminologia entra 

amb contradicció amb la definició establerta per l’Ajuntament de Barcelona en el Pla 

d’equipaments juvenils 2008-2015.

Pel que fa a l’Espai Jove la Fontana, aquest any s’han produït  molts problemes de 

convivència a la plaça situada darrera l’equipament i la resposta de districte no ha 

estat en tots moments a l‘alçada de la situació. Davant la situació insostenible que 

vivia aquest espai des de feia mesos i la manca d’actuacions per part del Districte, a 

finals de setembre el CJB, va publicar un comunicat on es detallaven les problemàti-

ques de la Plaça i es reclamava l’actuació immediata del Districte. Des del CJB s’ha 

apostat perquè en aquest espai es dugui a terme un treball integral per millorar-ne la 

convivència i fer front de les diferents problemàtiques. En aquest sentit, des de maig 

fins a octubre s’ha estat fent un treball de mediació amb els diferents actors del con-

flicte, però aquest s’ha aturat per prioritzar una diagnosi per part del Servei de Gestió 

de Conflictes de l’Ajuntament de Barcelona. 
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7  Horta-Guinardó

 Regidora: Mercedes Vidal

25% 22% 63% 4,7% 686€
Demografia:Demografia: Les persones joves (12-35 anys) representen el 25% de la població del districte i suposen  Les persones joves (12-35 anys) representen el 25% de la població del districte i suposen 

el 10% de la població jove total de la ciutat.el 10% de la població jove total de la ciutat.

InterculturalitatInterculturalitat: El 22% són joves amb nacionalitat estrangera -al conjunt de la ciutat és del 29%- : El 22% són joves amb nacionalitat estrangera -al conjunt de la ciutat és del 29%- 

Estudis: Estudis:  Les persones d’entre 21 i 35 anys mostren un nivell d’estudis universitaris del 34% -inferior a  Les persones d’entre 21 i 35 anys mostren un nivell d’estudis universitaris del 34% -inferior a 

la mitjana de la ciutat (41%). Hi ha força variació entre barris pel que fa a joves amb estudis postobligala mitjana de la ciutat (41%). Hi ha força variació entre barris pel que fa a joves amb estudis postobliga--

toris: al Carmel són només un 51% mentre que a la Vall d’Hebron i a la Font d’en Fargues són el 74%. Del toris: al Carmel són només un 51% mentre que a la Vall d’Hebron i a la Font d’en Fargues són el 74%. Del 

total de la població del Districte, un 63% té estudis post-obligatoris.total de la població del Districte, un 63% té estudis post-obligatoris.

AturAtur**: : El coeficient d’atur juvenil és del 4,7% -al conjunt de la ciutat és del 4’1%-. L’atur juvenil és molt El coeficient d’atur juvenil és del 4,7% -al conjunt de la ciutat és del 4’1%-. L’atur juvenil és molt 

diferenciat entre barris.diferenciat entre barris.

Emancipació residencialEmancipació residencial****: El preu mitjà dels habitatges de lloguer és de 686: El preu mitjà dels habitatges de lloguer és de 686€€ -al conjunt de la ciutat  -al conjunt de la ciutat 

és 845és 845€€-. -. 

 Polítiques:
La reunió la lidera el Consell de la Joventut d’Horta Guinardó que és l’entitat que aglu-

tina el jovent organitzat del Districte.

Tant la regidora com el conseller tècnic desconeixen, en el moment en què té lloc la 

reunió (principis novembre 2017) que s’ha tingut en compte els districtes a l’hora de 

desenvolupar el Pla d’Adolescència i Joventut. En aquell moment restava pendent fer 

una reunió de coordinació del Departament de Joventut amb tots els districtes. El 

CJB els fa entrega d’un document on es recullen les accions que han de dur a terme 

en col·laboració amb altres referents. 

* El coeficient d’atur juvenil registrat relaciona el nombre absolut de persones joves 

aturades registrades amb la població jove total

* * Preu mitjà dels habitatges de lloguer el primer trimestre de 2017.
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Una de les demandes històriques entre la gent jove del Districte ha estat el carril bici 

del Passeig de Maragall que és l’artèria que connectaria, per aquest mitjà de trans-

port, el Guinardó i Horta amb el Carmel. Les obres per a fer realitat aquest carril bici 

tenen moltes implicacions perquè signifiquen aixecar la calçada i afecten també l’eix 

comercial. En aquest cas els comerços hi estan d’acord. Reconeixen que sovint amb 

qui més costa negociar és amb el veïnat que no sempre comparteix la necessitat ja 

que la bici és un transport usat més aviat per part de gent jove. D’aquí neix la neces-

sitat de treball conjunt entre CJB i la regidoria de mobilitat.

Al Districte han augmentat molt la despesa en infraestructures destinades a fer ac-

tivitats a l’espai públic per a entitats i és una qüestió que es vol començar a treballar 

properament perquè el gaudi d’aquest servei és molt desigual entre barris. La preten-

sió és treballar-ho amb les entitats que més han gaudit del servei. 

En relació a les polítiques d’habitatge, des de Districte asseguren que el 30% de 

l’habitatge dotacional de nova promoció serà destinat a persones joves tal i com fi-

gura al Pla d’Habitatge. Actualment tenen dues promocions previstes, una a la Vall 

d’Hebron i una altra al Carmel. 

 Equipaments:
L’any 2017 ha estat l’any de consolidació del Casal de Joves Girapells que va obrir 

al públic el març de 2016 després d’un procés participatiu realitzat entre el mes de 

novembre del 2015 i el gener del 2016. L’equipament és de gestió associativa de la 

mà del Consell de la Joventut d’Horta (CJD7) , plataforma que aglutina el jovent orga-

nitzat del districte. L’òrgan de gestió de l’equipament és l’assemblea gestora, format 

per diferents joves i representants d’entitats juvenils del barri on el CJD7 en forma 

part com a una entitat més. Des d’aquesta assemblea i l’assemblea oberta, que es 

realitza un cop al mes, en sorgeixen totes les iniciatives i activitats del casal. 

Pel que fa a la plaça Boticelli, durant el quart trimestre de l’any s’ha treballat amb veï-

nes i veïns, amb entitats del barri i amb l’antiga plataforma Salvem Boticelli els usos 

que es poden fer a curt termini així com d’allò que agradaria poder fer amb aquest 

espai en un futur. Es tracta d’un projecte a llarg termini que no s’espera que durant 

aquest mandat es pugui dur a terme.  
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Des de Districte asseguren que les negociacions envers Torre Garcini estan a punt 

de concloure. L’abril de 2016 es va qualificar la finca d’equipament públic però 

l’Ajuntament encara no ha adquirit l’immoble. 

Des del mes de juny, i sobretot a partir del setembre del 2017, l’escàndol del Bloc 

17 es va endur tota l’atenció. En aquest edifici, ubicat a Plaça Eivissa, hi tenen la 

seu diverses entitats juvenils del districte, entre aquestes el Consell de la Joventut 

d’Horta-Guinardó des de fa més de 30 anys, i és el centre d’activitat juvenil del barri 

d’Horta. Actualment és víctima de l’especulació immobiliària i amb ell ho són el veïnat 

i el col·lectiu associat. L’antiga propietat de l’edifici el va cedir a la Fundació de Caixa 

Catalunya per la promoció de l’associacionisme i la cultura catalana. La Generalitat, 

també en conveni amb l’Ajuntament, era la institució encarregada de garantir aquest 

fet i amb els anys es va fer cessió de dos espais al CJD7 i als Diables d’Horta. Da-

vant la possible venda de l’edifici al juliol es va constituir la Plataforma de Defensa 

del Bloc17, on s’hi representen diferents entitats del barri i veïns i veïnes, per tal de 

fer front a aquesta situació i reclamar a les administracions la compra de l’edifici. La 

principal administració interlocutora és el Districte d’Horta-Guinardó, qui està realit-

zant tractes amb la immobiliària del banc, tot i que les intencions no són suficients. 

En un primer moment hi havia interès per part del servei d’Habitatge de 

l’Ajuntament, per tal de fer-hi habitatge social i possiblement mantenir espais per a 

l’associacionisme, però finalment s’han desinteressat per qüestions econòmiques. 

Per altra banda, la Generalitat de Catalunya, tot i ser usufructuaria de l’edifici i poder 

exercir aquesta funció, no ha realitzat cap moviment per intentar desencallar la si-

tuació. 
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8  Nou Barris

 Regidora: Janet Sanz

25% 27% 47% 6,4% 615€
Demografia: Demografia: Les persones joves (12-35 anys) representen el 25% de la població del districte i suposen Les persones joves (12-35 anys) representen el 25% de la població del districte i suposen 

el 9% de la població jove total de la ciutat.el 9% de la població jove total de la ciutat.

InterculturalitatInterculturalitat: El 27% són joves amb nacionalitat estrangera -al conjunt de la ciutat és del 29%- i el : El 27% són joves amb nacionalitat estrangera -al conjunt de la ciutat és del 29%- i el 

54% d’aquests i aquestes provenen d’Amèrica Llatina.54% d’aquests i aquestes provenen d’Amèrica Llatina.

Estudis: Estudis: El 47% de les persones joves d’entre 21 i 35 anys tenen estudis post-obligatoris -al conjunt de El 47% de les persones joves d’entre 21 i 35 anys tenen estudis post-obligatoris -al conjunt de 

la ciutat és del 68%-. Les persones joves mostren un nivell d’estudis universitaris força inferior que el la ciutat és del 68%-. Les persones joves mostren un nivell d’estudis universitaris força inferior que el 

conjunt de la ciutat: més de la meitat no tenen estudis post-obligatoris. Torre Baró i Ciutat Meridiana, conjunt de la ciutat: més de la meitat no tenen estudis post-obligatoris. Torre Baró i Ciutat Meridiana, 

són els barris on hi ha el percentatge més alt de joves només amb estudis primaris (33% i 31% respecsón els barris on hi ha el percentatge més alt de joves només amb estudis primaris (33% i 31% respec--

tivament).tivament).

AturAtur**: : El coeficient d’atur juvenil és del 6,4% -al conjunt de la ciutat és el 4,1%-. Els barris on es registre El coeficient d’atur juvenil és del 6,4% -al conjunt de la ciutat és el 4,1%-. Els barris on es registre 

un major atur són Vallbona (9,6%), Trinitat Nova (9,3%) i Ciutat Meridiana (8,8%). També coincideixen en un major atur són Vallbona (9,6%), Trinitat Nova (9,3%) i Ciutat Meridiana (8,8%). També coincideixen en 

ser els barris amb la Renda Familiar Disponible més baixa. ser els barris amb la Renda Familiar Disponible més baixa. 

Emancipació residencialEmancipació residencial****: El preu mitjà dels habitatges de lloguer és de 615: El preu mitjà dels habitatges de lloguer és de 615€€ -al conjunt de la ciutat  -al conjunt de la ciutat 

és 845és 845€€-. Els barris de Torre Baró, Ciutat Meridiana i les Roquetes tenen el preu de lloguer més baix de -. Els barris de Torre Baró, Ciutat Meridiana i les Roquetes tenen el preu de lloguer més baix de 

la ciutat.la ciutat.

 Polítiques:
La reunió es desenvolupa conjuntament amb persones del Casal de Joves (CJ) de 

la Guineueta i de la Zona Nord, col·lectius arrelats al territori que tenen un profund 

coneixement de la realitat al Districte.

No han començat a treballar en les mesures que el Pla Jove contempla que desen-

voluparan els Districtes. Properament iniciaran aquest treball. El CJB lamenta que el 

2017 es tanqui sense notícies de com s’entomarà el Pla des dels territoris.

* El coeficient d’atur juvenil registrat relaciona el nombre absolut de persones joves 

aturades registrades amb la població jove total

* * Preu mitjà dels habitatges de lloguer el primer trimestre de 2017.
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L’alliberament del districte de racisme, fet que el CJB proposa des de fa anys a través de 

l’Aixada Antiracista es planteja com una mesura que podria ser el tret de sortida d’una 

campanya antiracista similar a la campanya antimasclista que s’ha dut a terme darre-

rament. Nou barris han començat a aparèixer pintades nazis que preocupen el jovent.

Al PAD es contempla la creació d’una taula jove però les entitats ja disposen d’una 

xarxa de coordinació. El CJ Guineueta demana que es reconegui aquesta taula com 

a interlocutora amb el Districte, cosa que es reconeix al moment. Per això un cop la 

taula hagi estat informada, es promourà una trobada per començar a treballar.  

Sobre l’habitatge, que és un problema que afecta profundament a les persones jo-

ves, els habitatges de cohausing que estaven previstos executar no es podran dur 

a terme per problemes econòmics. Pel que fa a la resta d’habitatge previst de cons-

truir, s’ha plantejat construir habitatge a Trinitat Nova, Roquetes i Torre Baró en què 

es pretén que l’habitatge de lloguer públic i el dotacional sigui només per gent de Nou 

Barris, i que pel que fa al dotacional n’hi hagi de reservat exclusivament per a joves.

 Equipaments:
Des del Casal de Joves de la Guineueta plantegen que sovint reben queixes del veï-

nat. La masia no està insonoritzada i demanen que es faci aquesta millora. La Regido-

ra es compromet a fer un pressupost per adequar l’espai. En segon terme plantegen 

els problemes que es deriven del Centre d’Acolliment de Persones Sense Sostre que 

hi ha situat prop del Casal. El veïnat en responsabilitza el Casal i en aquest sentit 

demanen la presència d’educadors i educadores de carrer que puguin contribuir a 

millorar la situació. La Regidora manifesta la voluntat de donar resposta a aquesta 

situació i comenta que estudiaran la manera d’iniciar un procés de mediació al temps 

que s’oferiran educadors i educadores de carrer per apaivagar el conflicte.

Des del Casal de Joves de la Zona Nord exposen un greu problema de locals. Actual-

ment es reuneixen a les graderies de la zona esportiva ja que saben que en aquest 

indret s’hi ubicarà un equipament el qual podran fer ús en un futur. Tot i així reclamen 

una solució més immediata, una de les opcions més plausibles és la d’entrar al Casal 

de Torre Baró. Districte es compromet a establir contacte amb aquest Casal de Barri 

per solucionar la situació abans no hi hagi construït aquest equipament.
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També exposen un problema de mobilitat amb les escales mecàniques i l’ascensor 

ja que s’espatllen sovint i triguen a ser arreglades. Això passa perquè l’empresa que 

gestiona el servei és estrangera cosa que el CJB considera irrellevant si s’està oferint 

un servei públic. Al seu torn les escales i l’ascensor deixen de funcionar a les 23h i 

això és especialment greu perquè dissuadeix gent de baixar a gaudir de les festes 

del barri. La Regidora explica que ja des de l’any passat s’hauria d’haver allargat una 

hora aquest servei i desconeix perquè no va ser així. De cara al 2018 assegura que 

s’aplicarà la millora.

La joventut del districte coincideix en el fet que moltes persones joves practiquen 

calistènia (conjunt d’exercicis físics en què s’usa el propi pes) i que sovint se’ls acusa 

de fer vandalisme. Per això reclamen habilitar espais per aquesta pràctica esporti-

va a la qual cosa la Regidora comenta que caldrà tractar pel conjunt de la ciutat al 

torn que s’estudiarà si a la Zona Esportiva de Ciutat Meridiana es pot ubicar un espai 

d’aquestes característiques.

Pel que fa al local del Casal de Joves de Prosperitat, les obres acabaran a finals del 

mandat per bé que no es concreten dates. I sobre el local del Casal de Joves de Ro-

quetes, la ubicació proposada des del Casal no serà possible per problemes de soroll 

amb el veïnat i cal seguir treballant per ubicar el col·lectiu.
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9  Sant Andreu

 Regidora: Carmen Andrés (fins novembre de 2017) 

i Laia Ortiz (a partir d’aleshores).

25% 20% 61% 4,8% 660€
Demografia: Demografia: Les persones joves (12-35 anys) representen el 25% de la població del districte i suposen Les persones joves (12-35 anys) representen el 25% de la població del districte i suposen 

el 8% de la població jove total de la ciutat.el 8% de la població jove total de la ciutat.

Interculturalitat: Interculturalitat: El 20% dels i les joves són de nacionalitat estrangera -al conjunt de la ciutat és del El 20% dels i les joves són de nacionalitat estrangera -al conjunt de la ciutat és del 

29%- tot i que al barri de Trinitat Vella representen el 41%, mentre al de Baró de Viver només un 14%.29%- tot i que al barri de Trinitat Vella representen el 41%, mentre al de Baró de Viver només un 14%.

Estudis: Estudis: Les persones d’entre 21 i 35 anys mostren un nivell d’estudis universitaris inferior que el conLes persones d’entre 21 i 35 anys mostren un nivell d’estudis universitaris inferior que el con--

junt de la ciutat; a més a més, el 27% tenen només estudis secundaris obligatoris -6 punts per sobre junt de la ciutat; a més a més, el 27% tenen només estudis secundaris obligatoris -6 punts per sobre 

de la mitjana de la ciutat-. Un 61% de les persones joves del Districte tenen estudis post-obligatoris.de la mitjana de la ciutat-. Un 61% de les persones joves del Districte tenen estudis post-obligatoris.

AturAtur**: El coeficient d’atur és del 4,8% -al conjunt de la ciutat és el 4,1%-. El barri on es registra un major : El coeficient d’atur és del 4,8% -al conjunt de la ciutat és el 4,1%-. El barri on es registra un major 

atur és el de Trinitat Vella (8%) el qual també coincideix amb el fet de ser el barri amb la Renda Familiar atur és el de Trinitat Vella (8%) el qual també coincideix amb el fet de ser el barri amb la Renda Familiar 

Disponible més baixa del districte.Disponible més baixa del districte.

Emancipació residencialEmancipació residencial****: : El preu mitjà del lloguer és de 660El preu mitjà del lloguer és de 660€€ -al conjunt de la ciutat és de 845 -al conjunt de la ciutat és de 845€€- mal- mal--

grat això, és difícil emancipar-se perquè hi ha un clar predomini de la propietat.grat això, és difícil emancipar-se perquè hi ha un clar predomini de la propietat. 

 Polítiques:
La reunió es produeix ja a l’any 2018 i hi assisteix la regidora de districte la Laia Ortiz. 

El CJB i l’Ateneu Harmonia van assistir com a representats de la joventut del districte. 

Els canvis en el Govern -provocats per la finalització del pacte que BeC mantenia amb 

el PSC- expliquen que es va trigar a poder fixar un moment per fer la trobada.

En relació a l’habitatge, Sant Andreu és un dels districtes amb un major nombre de 

promocions i, segons explica la regidora, s’ha blindat l’habitatge dotacional per a per-

sones joves.  Tenen promocions a Baró de Viver, a les Casernes i a Trinitat Vella, tot 

* El coeficient d’atur juvenil registrat relaciona el nombre absolut de persones joves 

aturades registrades amb la població jove total

* * Preu mitjà dels habitatges de lloguer el primer trimestre de 2017.
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concentrat a la zona Nord del Districte, on hi ha grans desigualtats i manca d’equitat 

social.

Des de Districte expliquen que no s’han entomat les accions que el Pla d’Adolescència 

i Joventut 2017-2021 preveu pels districtes pels canvis que hi ha hagut al Govern. 

El CJB comprèn la situació però exigeix una resposta davant els compromisos que 

s’han adquirit amb el Pla. 

A la reunió es parla de cada un dels barris del Districte i de les polítiques juvenils que 

afecten cada un dels territoris.

En relació al barri de Navas, encara es viu l’estigma de ser el barri on en el seu dia 

s’hi van ubicar els Latin Kings. S’està intentant fer un treball amb l’INS Joan Fuster 

per tal que obrin els patis de manera que també es pugui dinamitzar millor la plaça 

Ferran Reyes.

Al Parc de la Pegaso, situat a La Sagrera, es va detectar la necessitat de dinamitzar 

les pistes per tal de facilitar que més persones i col·lectius en poguessin fer ús ja que 

hi havia certs col·lectius que monopolitzaven l’ús de l’espai. 

Pel que fa a la Trinitat Vella, s’està treballant a través del Pla de Barris. Hi ha un 

col·lectiu de joves que duen a terme accions que tenen impacte directe al barri. Per 

altra banda s’espera que els canvis promoguts al parc de la Trinitat Vella -ubicació de 

lavabos, bar-guingueta a l’estiu- col·laborin a la dinamització del parc; el fet que s’hi 

hagin acollit activitats de la Mercè ha col·locat el parc al mapa. S’espera que joves del 

districte i de la ciutat en puguin fer ús.

A Baró de Viver començaran les obres del camp de futbol i s’iniciarà la remodelació 

del Club de lluita, que està molt arrelat al barri i que hi fa una bona funció social.

Aprofitant el fet que la regidora de Sant Andreu és la regidora de l’Àrea de drets socials 

es comenta  la qüestió de l’ordenança de terrasses que ha suposat que l’Ajuntament 

se situï al costat del gremi de restauració i no pas al costat de la ciutadania. La Re-

gidora retreu el fet que la  mobilització ha estat tard i explica que l’Ajuntament s’ha 
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trobat en un carreró sense sortida en què era preferible acceptar aquesta ordenança 

que no pas acceptar la que proposaven des del Gremi. 

 Equipaments:
A finals d’any 2017 s’ha reactivat el projecte de casal de joves que s’ha d’ubicar a 

l’espai que havia acollit les casernes de la Guàrdia Civil i on encara hi viu una comu-

nitat de legionaris. Al Districte no hi ha cap taula de participació que articuli les de-

mandes de l’associacionisme juvenil del territori. En aquest sentit es descarta, com 

s’havia fet en ocasions anteriors, la possibilitat que d’entrada sigui una taula liderada 

per part de la comissió jove de l’Harmonia, la qual acompanya el CJB a les reunions 

amb Districte des de fa dos anys. Si la convocatòria es fa des de l’Ajuntament i si hi ha 

temes a treballar -el disseny i planificació del casal podria ser un tema- es veu amb 

bons ulls l’inici d’aquest treball compartit entre entitats del territori. S’apunta que les 

Casernes queden lluny del nucli de Sant Andreu. De totes maneres, des de Districte 

s’aposta per trencar amb la desigualtat entre barris del districte i aquest equipament 

serà propers a barris que ara no disposen dels equipaments necessaris. Aquest ca-

sal ha de ser una oportunitat per canalitzar la participació juvenil en aquells indrets 

on hi ha menys tradició associativa. El CJB proposa que amb l’alumnat de centres 

educatius de la zona es pugui fer un treball de cara al disseny de l’equipament. 

Pel que fa a l’Espai Jove Garcilaso, el funcionament és l’adequat tot i que només dóna 

cobertura als barris de Sagrera i Navas i no tant a la resta de zones del districte.  Du-

rant aquest 2017 s’han posat en funcionament la Torre de la Sagrera -com a Casal de 

barri- i el Can Clariana -com a Centre Cívic-, ambdós de gestió associativa situats als 

barris de la Sagrera i del Congrés. 

Sobre la pista d’skate que es va inaugurar a Baró de Viver, se’n fa una valoració molt 

positiva; ha de ser un servei de barri però també de districte al temps que ha de per-

metre descentralitzar certs equipaments sovint presents a zones més cèntriques.
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10  Sant Martí

 Regidor: Josep Maria Montaner (no assistència a la reunió).

26% 26% 64% 4,4% 634€
DemografiaDemografia: És el segon districte amb més joves (12-35 anys) de la ciutat. Les persones joves repre: És el segon districte amb més joves (12-35 anys) de la ciutat. Les persones joves repre--

senten el 26% de la població del districte.senten el 26% de la població del districte.

Interculturalitat: Interculturalitat: El 26% són joves de nacionalitat estrangera -al conjunt de la ciutat és del 29%-.El 26% són joves de nacionalitat estrangera -al conjunt de la ciutat és del 29%-.

Estudis: Estudis: El 64% de les persones entre 21 i 35 anys tenen estudis post-obligatoris. Les persones joves El 64% de les persones entre 21 i 35 anys tenen estudis post-obligatoris. Les persones joves 

del districte mostren un nivell d’estudis d’estudis universitaris inferior que el conjunt de la ciutat; les del districte mostren un nivell d’estudis d’estudis universitaris inferior que el conjunt de la ciutat; les 

dones joves estan 14 punts per sobre dels homes en nivell d’estudis universitaris.dones joves estan 14 punts per sobre dels homes en nivell d’estudis universitaris.

AturAtur**: : El coeficient d’atur juvenil és del 4,4% -al conjunt de la ciutat és el 4,1%-. El barri on es registra El coeficient d’atur juvenil és del 4,4% -al conjunt de la ciutat és el 4,1%-. El barri on es registra 

més atur és Diagonal Mar i el Front Marítim del Poblenou (6,2%) malgrat disposa de la Renda Familiar més atur és Diagonal Mar i el Front Marítim del Poblenou (6,2%) malgrat disposa de la Renda Familiar 

Disponible més alta del Districte.Disponible més alta del Districte.

Emancipació residencialEmancipació residencial****: : El preu mitjà dels habitatges de lloguer és de 634El preu mitjà dels habitatges de lloguer és de 634€€ -al conjunt de la ciutat  -al conjunt de la ciutat 

és 845és 845€€-. A cap altre punt de la ciutat, es presenten contextos socioeconòmics tant desiguals entre -. A cap altre punt de la ciutat, es presenten contextos socioeconòmics tant desiguals entre 

barris del mateix districte.barris del mateix districte.

€ 

 Polítiques:
A la reunió que es fa no es compta amb la presència de Josep Maria Montaner ni amb 

l’acompanyament del conseller tècnic. Sí que hi assisteixen la tècnica de joventut i la 

consellera d’aquest àmbit la qual ha entomat la responsabilitat dies abans que tingui 

lloc la reunió a causa de la sortida del PSC del Govern municipal. Tot plegat enrareix la 

trobada i dificulta parlar de les polítiques públiques en matèria juvenil al districte. La 

trobada té lloc en companyia d’entitats dels diferents i diversos territoris que confor-

men el districte: l’Associació de Joves del Besòs, el Casal de Joves La Traca, Casal de 

Joves Can Ricart i Joves de la Verneda.

* El coeficient d’atur juvenil registrat relaciona el nombre absolut de persones joves 

aturades registrades amb la població jove total

* * Preu mitjà dels habitatges de lloguer el primer trimestre de 2017.
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En el moment en què té lloc la reunió (mitjan novembre 2017) des de Districte ma-

nifesten desconèixer que se’ls havia tingut en compte com a referents a l’hora de 

desenvolupar el Pla d’Adolescència i Joventut. En aquell moment restava pendent 

fer una reunió de coordinació del Departament de Joventut amb tots els districtes. El 

CJB els fa entrega d’un document on es recullen les accions que han de dur a terme 

en col·laboració amb altres referents.

Sant Martí és el segon districte amb més població de 12 a 15 anys de la ciutat i el primer 

districte pel que fa a la població adolescent (un total de 9.676 persones d’entre 12 i 16 

anys). Tot i aquestes xifres, no té cap espai jove i només dos casals de joves. En aquest 

sentit es mostra el malestar generalitzat pel fet que als Cinemes Pere IV, que estaven 

contemplats al PAD com un equipament jove, finalment s’hi ubicarà la Seu de Districte 

que serà traslladada de la ubicació actual. El PAD no està aprovat i per tant no és vincu-

lant per bé que el Govern es va comprometre públicament a complir-lo.

Des de Districte es pregunten si seria útil convocar a una trobada les entitats juvenils 

del territori per tal d’escoltar la seva veu. Per part del col·lectiu juvenil associat no 

es comparteix aquesta idea; per ara tenen necessitats molt bàsiques que no estan 

cobertes. Prioritzen, abans de cap treball compartit, treballar les necessitats i proble-

màtiques que presenten cada plataforma i entitat i, un cop resoltes ja plantejaran un 

possible treball conjunt.

 Equipaments:
Així com el districte és un territori molt extens i desigual, també la situació de les en-

titats juvenils és molt diferent. N’hi ha que gestionen equipaments públics -en algun 

cas en situació prou precària- i d’altres ni tan sols disposen d’un espai on trobar-se i 

dur a terme els seus projectes. Per això la trobada se centra en els equipaments i en 

les dificultats i amenaces en aquest terreny en què el districte no ha donat ni està 

donant allò que necessita el col·lectiu juvenil.

Des del Casal de Joves del Clot -gestionat pel Casal de Joves La Traca des de fa qua-

tre anys- plantegen la renovació del conveni de gestió com el problema més urgent 

i imminent que tenen sobre la taula. Abans de la finalització de l’any cal abordar 

aquesta qüestió ja que d’això depèn, entre d’altres, el sou d’una persona que treballa 
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l’equipament. La Traca no vol constituir-se com a entitat de segon grau perquè no 

és la seva naturalesa. Des de Districte al·leguen que les lleis de transparència im-

pedeixen fer una adjudicació directa i caldria fer un concurs públic. Des de Districte 

en aquell moment es va comprometre a convocar una reunió per treballar la qüestió 

durant l’últim mes de l’any. Paral·lelament el Casal denuncia que l’espai que ocupen 

és tracta d’un espai amagat, que queda apartat dins la Farinera i que es tracta d’un 

servei al qual les persones amb mobilitat reduïda no hi poden accedir si La Farinera 

és tancada. Per això conviden la consellera, i ella els pren la paraula, a visitar l’espai 

per fer-se la idea dels problemes del dia a dia. 

Per part del Casal de Joves del Poble Nou Can Ricart -gestionat per La Xemeneia- tam-

bé plantegen les dificultats que viuen en relació al conveni de gestió. Es troben amb 

limitacions estructurals que no els permeten fer créixer el projecte per bé que les 

valoracions, de l’entitat i del Districte és que l’han fet créixer molt i el rendiment de 

l’equipament supera l’esperat. També hi ha problemes pel que fa a la senyalística del 

Casal i són conscients de la problemàtica en relació a patrimoni i el fet que s’hi està 

treballant encara que per ara no hi ha resultats. 

Durant el mes de desembre es va treballar la qüestió dels convenis amb ambdues 

entitats. Després de temps reclamant aquest treball i avisant del fet que era una 

qüestió prioritària, Districte tanca l’any exigint a dues associacions juvenils els pro-

jectes que han de servir per consolidar la gestió associativa. El temps disponible per 

treballar tot el que implica la gestió d’un equipament no és suficient per bé que les 

entitats s’han compromès a tirar endavant les propostes.

Al Districte també hi ha entitats que estan naixent en contextos on fins ara la parti-

cipació juvenil havia passat més desapercebuda. És el cas de l’Associació de Joves 

del Besòs -que s’ha constituït fa molt poc com a entitat- i el del col·lectiu Joves de la 

Verneda -que just han iniciat els tràmits per formalitzar la constitució de l’entitat-. La 

primera neix del Pla Comunitari del Besòs i des del naixement del col·lectiu han fet un 

munt d’activitats pròpies i obertes al barri que estan ajudant a donar vida a un terri-

tori de la ciutat oblidat i en què sovint no s’hi fa vida perquè no hi ha oferta d’oci. Es 

troben amb la problemàtica de no disposar d’un local adequat a les seves necessitats 

per poder dur a terme els projectes que es  proposen fer. A la reunió es plantegen di-
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verses opcions on es podria ubicar, en un futur, un espai jove. Per part de les entitats 

es reitera que aquesta solució podria ser vàlida a llarg termini però no resoldria la 

problemàtica avui. Per part de Districte, no s’extreuen compromisos concrets. 

Per la seva banda el col·lectiu de Joves de la Verneda s’ha constituït recentment ara 

que moltes de les persones que formaven part de la ludoteca havien complert en-

tre 16 i 18 anys i es trobaven que ja no podien participar en aquest espai. Avui en 

dia es reuneixen a la mateixa ludoteca i de cara al futur no disposen de cap local on 

seguir desenvolupant la seva activitat. A la reunió es parla del Casal de Barri i l’opció 

d’ubicar-se allà amb les altres entitats. Des de Districte es comprometen a treballar 

aquesta proposta per concretar-la.
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Fonts d’informació

8



8 A  Documentació elaborada pel CJB

• Resolució per un treball digne (52na AGO - març 2017)

• Resolució en favor de la participació institucional i política del col·lectiu 
de la diversitat funcional (52na AGO - març 2017) 

• Resolució per un Pla Jove a la ciutat de Barcelona (52na AGO - març 2017)

• Resolució: Volem els nostres espais (52na AGO - març 2017) 

• No claudiquis!

• Sortim de l’aula

• Voreres de colors

• Aixada Antiracista

• Informe de l’Estat de la Joventut 2015

• Sacsegem la ciutat! Reivindicacions de les Associacions Juvenils per a 
Barcelona

B
 
Informes i estudis consultats

• La situació del sensellarisme a Barcelona. Evolució i accés a l’habitatge 
(Diagnosi 2017)

• Xarxa d’Atenció a Persones Sense Llar (XAPSLL) 

• Informe de la prova pilot de pressupostos participatius a Eixample i Gràcia 
Ajuntament de Barcelona 

• Enquesta de Joves Barcelona 2015. Ajuntament de Barcelona 

• Informe Anual (2017) Sobre el racismo en el Estado Español 
SOS Racismo 
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http://www.cjb.cat/wp-content/uploads/2017/03/Resoluci%C3%B3-en-favor-de-la-participaci%C3%B3-institucional-i-pol%C3%ADtica-del-col%C2%B7lectiu-de-la-diversitat-funcional.pdf
http://www.cjb.cat/wp-content/uploads/2017/03/Resoluci%C3%B3-en-favor-de-la-participaci%C3%B3-institucional-i-pol%C3%ADtica-del-col%C2%B7lectiu-de-la-diversitat-funcional.pdf
http://www.cjb.cat/wp-content/uploads/2017/03/Resoluci%C3%B3-per-un-treball-digne.pdf
http://www.cjb.cat/wp-content/uploads/2017/03/Resoluci%C3%B3-en-favor-de-la-participaci%C3%B3-institucional-i-pol%C3%ADtica-del-col%C2%B7lectiu-de-la-diversitat-funcional.pdf
http://www.cjb.cat/wp-content/uploads/2017/03/Pla-Jove.pdf
http://www.cjb.cat/blog/2017/03/resolucio-volem-els-nostres-espais-52na-ago/
http://sensellarisme.cat/wp-content/themes/sensellarisme/documents/Diagnosi2017.pdf
http://www.conselldeciutat.cat/site/files/208/Resum-executiu-informe-final-prova-pilot-Pressupostos%20Ppatius-2016-17.pdf
http://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/sites/default/files/arxius-documents/enquesta-joves-barcelona-2015.pdf
http://www.sosracisme.org/wp-content/uploads/2017/09/Informe20Anual20201720SOSweb.pdf


C
 
Documents i mesures de govern

• Pla d’Adolescència i Joventut 2013 - 2016

• Pla d’Adolescència i Joventut 2017 - 2021 

• Pla pel Dret a l’Habitatge 2016 - 2025 (Resum Executiu) 

• Pla pel Dret a l’Habitatge 2016 - 2025 (Part I: Anàlisi i Diagnosis) 

• Pla pel Dret a l’Habitatge 2016 - 2025 (Part II) 

• Pla pel Dret a l’Habitatge 2016 - 2025 (Annexos) 

• Balanç 2016. Pla pel Dret a l’Habitatge 2016 - 2025  

• Pla d’Equipaments Juvenils de Barcelona 2008 - 2015

• Pla d’Acció sobre Drogues de Barcelona 2017 - 2020 

• Pla Municipal per a la Diversitat Sexual i de Gènere. Mesures per la Igual-
tat LGTBI 2016 - 2020 

• Pla per al Foment de l’Ocupació Juvenil de Qualitat 2016 - 2020 

• Pla per la Justícia de Gènere (2016-2020) 

• Pla de Salut Mental de Barcelona 2016-2022

• Mesura de Govern pel suport i el foment de l’associacionisme educatiu en 
el temps lliure a la ciutat (Novembre 2014) 

• Reglament de Participació Ciutadana 
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https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/bitstream/11703/85082/1/12878.pdf
http://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/sites/default/files/arxius-documents/pla_adolescencia_joventut_2017-2021.pdf
http://habitatge.barcelona/sites/default/files/documents/pla_pel_dret_a_lhabitatge_resum_executiu.pdf
http://habitatge.barcelona/sites/default/files/documents/pdhb_volum_i_analisi_i_diagnosi.pdf
http://habitatge.barcelona/sites/default/files/documents/pdhb_volum_ii_pla_pel_dret_a_lhabitatge_2016-2025.pdf
http://habitatge.barcelona/sites/default/files/documents/pdhb_volum_iv_annexos_pla_dret_habitatge.pdf
http://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/sites/default/files/arxius-documents/pla-dret-habitatge-barcelona-2016-2025-balanc2016.pdf
http://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/sites/default/files/arxius-documents/Pla%20equipaments%20juvenils%20a%20Barcelona%202008-2015.pdf
http://estatic.bcn.cat/ConsellGlihdt/Continguts/Multimedies/pla_LGTBI_cat_ok_acc.pdf
http://www.barcelonactiva.cat/barcelonactiva/images/cat/Pla-Ocupacio-Joves_tcm101-47856.pdf
http://ajuntament.barcelona.cat/tempsicures/sites/default/files/pla_per_la_justicia_de_genere.pdf
http://ajuntament.barcelona.cat/premsa/wp-content/uploads/2016/07/01_PlaSalutMental.pdf
http://ajuntament.barcelona.cat/participaciociutadana/sites/default/files/documents/2018_reglament_aprovat_modificacions.pdf
https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/bitstream/11703/84777/1/17583.pdf
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ESPAI JOVE LA FONTANA

C/Gran de Gràcia, 190 08012 Barcelona

Tel 93 265 47 36

cjb@cjb.cat

www.cjb.cat

En conveni amb:
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