RESOLUCIÓ 49a AGO CJB

Per una nova estratègia en el model d’Equipaments
Juvenils de Barcelona
El Pla d'Equipaments Juvenils de Barcelona 2008-2015 té cada cop més a prop la fi del seu termini
d'implementació. A falta de dos anys per a què aquest finalitzi, podem afirmar que prop del 55% de les
actuacions projectades no han estat realitzades i que la majoria d'aquestes ja no tenen prevista la seva
consecució. Concretant, en el desenvolupament del Pla han estat realitzats el 75% dels Punts d'Informació
Juvenil previstos, però només el 20% dels Casals de Joves i el 30% d'Espais Joves plantejats.
A finals del 2013 es va convocar una primera reunió del Grup de Treball sobre la revisió del PEJB, amb
participació dels grups polítics i del CJB, que s’ha proposat redefinir en els propers mesos el full de ruta
municipal en aquesta matèria. Les entitats juvenils hem mantingut que les línies vermelles són: mantenir les
tipologies existents i no introduir-ne de noves sense un debat previ (com el “centre per a adolescents i
famílies” en construcció on havia de fer-se el Casal de Joves de La Sedeta); complir els requisits mínims que
estableix el Pla per als nous equipaments juvenils; i no reobrir debats superats sobre espais
intergeneracionals, que ja existeixen arreu de la ciutat –centres cívics i culturals, casals de barri,
biblioteques– i que no han funcionat en experiències passades com a concentradors d'activitats i serveis
juvenils.
Des del CJB també s'ha demanat l'increment dels recursos econòmics destinats a l'aplicació del PEJG,
reivindicant un 3% del pressupost previst per a les inversions municipals, i en paral•lel hem treballat entorn
al model de gestió dels equipaments juvenils i en relació a la tipologia d'equipaments que són actualment
reclamats des de diversos col•lectius del territori. En aquest sentit, apostem pel model de gestió
ciutadana o cívica, consistent a cedir la gestió d’un equipament, servei o projecte a una entitat rellevant
d’un territori o sector determinat. Som membres de la Plataforma de Gestió Ciutadana i participem
activament en el procés de consolidació d'aquesta modalitat, que recentment ha estat definida
conjuntament entre entitats i Ajuntament en un document de conceptualització aprovat per la Comissió de
Presidència i Règim Interior el 20 de novembre de 2013.
D'altra banda, fixant-nos més específicament en els equipaments per a joves, és rellevant el fet que la
majoria de les reivindicacions juvenils aparegudes als diferents territoris de la ciutat (als barris de Sarrià,
Gràcia, Horta, el Clot o el Poblenou) s’han orientat a la consecució d’espais que es volen gestionats
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directament pels propis joves. No hi ha dubte que totes aquestes realitats responen a situacions,
casuístiques i històries ben diferents. Tanmateix, sí que coincideixen en l’essencial: la necessitat de generar
espais per a la participació i l’apoderament juvenil en col•laboració directa amb el teixit associatiu
existent i la voluntat d’aquest de mobilitzar-se per aconseguir els seus objectius en gairebé tots els districtes
de la ciutat. Aquestes demandes podrien venir donades per la manca d’instal•lacions de proximitat com els
Casals de Joves, així com les dificultats de moltes associacions per tenir un local propi.
Així mateix, hem constatat les dificultats que molt sovint experimenten les entitats o coordinadores a l'hora
de gestionar els models definits al Pla d'Equipaments, ja que en molts casos han de dedicar el gruix de les
seves energies al manteniment dels serveis i programes municipals, en detriment del seu propi projecte
associatiu. Per tot plegat, creiem necessari obrir un debat sobre una redefinició dels models d'equipaments
juvenils actualment existents que permetin donar cabuda a les demandes expressades per molts col•lectius
i associacions de joves arreu de la ciutat. El temps ha demostrat que els models de Casals de Joves i Espais
Joves municipals sovint no són allò que demanen les entitats juvenils quan es refereixen a espais propis per
a realitzar els seus projectes i que alhora siguin gestionats per joves.

Per tot plegat, el Consell de la Joventut de Barcelona:
Estem oberts a revisar els terminis del Pla d'Equipaments Juvenils de Barcelona, sense
renunciar a l'horitzó ambiciós que aquest definia, ampliant les tipologies previstes amb un debat
previ entre tots els agents implicats, i sense reobrir el debat respecte els equipaments
intergeneracionals.
Demanem un major compromís polític i econòmic de l'Ajuntament de Barcelona en la
implementació del Pla d'Equipaments Juvenils, que incrementi la dotació pressupostària prevista al
Pla d'Inversions Municipals.
Proposem treballar una nova estratègia de ciutat, que impliqui també els districtes, per tal de
promoure les entitats i plataformes dels respectius territoris com a agents destacats de la
dinamització sociocultural i cívica dels barris, prèvia negociació i acord amb l’Administració.
Considerem necessari fer un pas endavant i incloure les demandes de les diverses
mobilitzacions juvenils a molts districtes, habilitant espais d'apoderament juvenil en clau
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associativa i autogestionària. És una possibilitat que podria conviure perfectament amb uns
equipaments més especialitzats tal com els hem conegut fins ara, amb gestió tècnica professional,
encarregats de la informació juvenil o de la programació d’una agenda cultural oberta, diversa i
potent.

Consell de la Joventut de Barcelona
8 de març de 2014

