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L’any 2019 el Consell de la Joventut de Barcelona (CJB) hem treballat en més 
de 200 projectes definits per les entitats membre, però també hem encetat un 
munt de noves iniciatives juvenils molt engrescadores. Els Espais de Treball 
han continuat essent el nucli d’aquestes iniciatives compartides entre entitats, 
mentre que el Secretariat hem assumit el lideratge polític de tot plegat gràcies 
a la confiança que l’Assemblea va dipositar en nosaltres. La participació activa 
de les joves associades a les entitats membre, així com totes les persones que 
col·laboren desinteressadament amb el CJB i els serveis i equipament que ges-
tiona, ha permès tancar amb èxit un any del que sentir-nos orgulloses.

Des del CJB tenim clar que només les ganes de construir conjuntament i de 
treballar plegades per l’enfortiment del moviment associatiu juvenil de la 
ciutat expliquen la llarga llista de projectes que hem emprés en dotze mesos. 
Sense la feina incansable i voluntària de totes les entitats i joves associades 
mai estaríem en aquest punt, però també cal reconèixer la tasca d’un equip 
tècnic que es manté al costat dels projectes, involucrant-se tant professional 
com personalment i traient endavant la programació i gestió de l’Espai Jove 
la Fontana, el Centre de Recursos per a les Associacions Juvenils i el Punt 
infoJOVE Gràcia.

Som una plataforma d’associacions i col·lectius que representem la joventut organitzada de Barcelo-

na, treballem en xarxa per promoure l’associacionisme, generem discurs sobre les problemàtiques i 

inquietuds de les persones joves i contribuïm a aportar propostes i construir alternatives.

QUÈ FEM AL CJB?
• Representar la joventut de la ciutat amb l’objectiu 

d’aglutinar el màxim nombre d’entitats possible i poder 
defensar els seus interessos.

• Fomentar l’associacionisme juvenil a través de l’acom-
panyament a les entitats formades per joves i des de la 
reivindicació de la millora de les seves condicions i el 
reconeixement de l’associacionisme.

• Treballar en xarxa des de la concepció que es tracta 
del mecanisme més eficient, representatiu i enriquidor 
possible en el nostre dia a dia.

• Generar discurs crític amb la realitat per apoderar-nos i 
apoderar la joventut, per tal construir un món més just.

QUÈ VOLEM?
Volem una joventut apoderada per ser 

motor de canvi i transformació social i com-

promesa amb un món més equitatiu. 

Concebem l’apoderament a través de 

l’emancipació i l’autoorganització del jovent 

des d’una perspectiva crítica. Entenem 

la transformació social com un procés de 

posada en pràctica d’eines i recursos de 

les associacions juvenils per aconseguir un 

impacte positiu a curt, mig i llarg termini al 

seu entorn immediat.

VALORS
PARTICIPACIÓ
horitzontal, diversa i inclusiva, que permeti 
escoltar i transmetre la visió de totes les entitats 
representades.

SOSTENIBILITAT
Com a ús responsable dels residus a curt, mitjà i 
llarg termini. Tenir en compte el nostre entorn en 
la preparació i execució dels projectes i preveure 
les conseqüències que es derivin de les accions 
que es duen a terme.

TRANSVERSALITAT
Com a capacitat de representar la joventut orga-
nitzada i donar cabuda a totes les sensibilitats 
des de la laïcitat i l’apartidisme.

COOPERACIÓ
Com a treball en xarxa que ens permet sumar 
diferents sentits crítics, locals i globals i ens dona 
eines per obrir els ulls davant la realitat.

COMPROMÍS
Com a respecte i responsabilitat amb la transfor-
mació i la justícia global a través de l’altruisme i 
l’associacionisme.

APODERAMENT
Com a acció personal i col·lectiva que ens 
permet aprendre de manera contínua per fer-nos 
més lliures i fortes i per adquirir creativitat i com-
promís des del suport mutu i el treball en xarxa.

SOLIDARITAT
Com la suma del suport, l’empatia i les lluites 
compartides no violentes a favor de la justícia 
global. No entesa com a assistencialista.

FEMINISMES
Com a paraigües de les lluites per a la igualtat i 
l’equitat amb perspectiva de gènere.

ESPERIT CRÍTIC
Com a mecanisme de qüestionament de la nostra 
pròpia coherència des del qual es contribueix a la 
generació de visions constructives i propositives 
per canviar la realitat que ens envolta.

INCLUSIÓ
Com a procés aglutinador de persones i col·lec-
tius que comparteixen aquest valor eliminant 
totes les violències relacionals.

QUI SOM EL CJB?
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El CJB el conformen més de 80 entitats i associacions juvenils de Barcelona. Entre aquestes, 
hi ha membres de ple dret – amb dret a veu i vot així com a escollir i ser escollides pels òrgans 
de govern del CJB -; entitats adherides -que tenen dret a participar amb veu però sense vot a 
qualsevol espai de participació-; i entitats observadores, que romanen a l’espera de passar a ser 
o bé membres de ple dret o bé adherides. 

UN EQUIP D’EQUIPS!

CENTRE DE RECURSOS 
PER A LES ASSOCIACIONS 
JUVENILS DE BARCELONA
El CRAJ és un servei destinat 
a les associacions juvenils i 
col·lectius de joves de la ciutat 
de Barcelona que té com a 
objectiu promocionar i fer 
créixer l’associacionisme juvenil 
de la ciutat, tot facilitant la gestió 
diària de les associacions a 
través de diferents recursos i 
serveis. El CRAJ ofereix asses-
sorament, acompanyament, 
formació i publicacions en tots 
els àmbits de gestió associativa 
(gestió de projectes, finança-
ment, fiscalitat, comunicació, 
participació, etc.) i també 
serveis específics com el lloguer 
de sales i material, la difusió 
d’activitats associatives o el tau-
lell d’anuncis, entre d’altres. 

ESPAI JOVE LA FONTANA
Equipament juvenil públic del 
Districte de Gràcia que acull 
programació juvenil i dona res-
posta a les inquietuds culturals 
i de lleure dels i les joves i del 
seu teixit associatiu implantat al 
barri, districte i a la ciutat. 

La Fontana és un espai que es-
timula la cultura i el lleure entre 
el jovent a través d’un gran 
nombre de propostes principal-
ment gratuïtes i conduïdes per 
associacions: projectes audio-
visuals, musicals, expositius o 
d’arts escèniques, tallers de tot 
tipus, d’esdeveniments de caire 
social i lúdic, així com d’altres 
vinculats al treball comunitari. 

PUNT INFOJOVE DE GRÀCIA
El PIJ Gràcia és un servei 
municipal d’atenció, orientació 
i assessorament sobre tots 
aquells aspectes que interes-
sen a les persones joves d’entre 
12 i 35 anys. 

En aquest s’ofereix atenció per-
sonalitzada i gratuïta a càrrec 
de professionals sobre temes 
com treball, estudis, mobilitat, 
turisme, salut, oci i lleure, 
cultura, habitatge, feminismes, 
LGBTI+, viatges, transport o 
migració, entre d’altres. 

SECRETARIAT
Fins a 11 representants 
electes de les diferents entitats 
membres de ple dret poden 
formar part del Secretariat del 
CJB. El Secretariat és l’òrgan 
executiu del CJB, qui l’adminis-
tra i el representa. 

EQUIPS DE TREBALL
L’equip de treballadores s’encarrega de donar suport tècnic als 
projectes, programació i serveis liderats pel Secretariat i definits 
per les entitats membre i els grups o espais de treball. El seu ob-
jectiu és promoure l’associacionisme i crear i revisar el discurs crí-
tic de les associacions i col·lectius joves de la ciutat, tot fomentant 
el debat i l’acció política i pedagògica. La feina de l’equip tècnic 
es presenta en diferents àmbits d’interès per a les persones joves 
(salut, habitatge, treball, feminismes, antiracisme, cultura, coo-
peració, diversitat afectiva, sexual i funcional...) sempre tenint en 
ment la realitat interseccional i diversa de la joventut a Barcelona.

PARTICIPA!

SOM GESTIÓ ASSOCIATIVA!
El Consell de la Joventut de Barcelona gestiona sota el model de gestió ciutadana el Centre de 
Recursos per a les Associacions Juvenils de Barcelona, l’Espai Jove La Fontana i el Punt infoJO-
VE Gràcia. Aquest model de gestió pretén esdevenir un instrument de participació ciutadana que 
permeti al teixit associatiu juvenil del districte de Gràcia i la ciutat de Barcelona apoderar-s’hi, 
fent-lo partícip del funcionament i governança dels diferents serveis i equipament que gestio-
nem. Així, esdevenim un altaveu real dels interessos i les demandes de la població juvenil.

El CJB organitza un mínim de dues Trobades d’Entitats i una Assemblea General Ordinària a l’any, 
espais en els quals les entitats prenen decisions respecte al funcionament i les prioritats del Consell. 

A més, durant tot l’any, s’organitzen Espais de Treball de diferents temàtiques en els quals hi poden 
participar totes les entitats membres del CJB i també col·lectius i associacions que no en són mem-
bres. Aquests espais i projectes es troben setmanal o mensualment i són els encarregats d’executar 
les línies i activitats del Consell. 

Tots els espais participatius del CJB són oberts. Per tenir-ne més informació podeu donar d’alta 
el vostre correu electrònic al butlletí del CJB (veure cjb.cat/butlleti) o podeu sol·licitar informació 
a cjb@cjb.cat 

ESPAIS
POLÍTIQUES

LGBTI+

FEMINISMES

HABITATGE

OCUPACIÓ

MEMÒRIA COL·LECTIVA.

UNIVERS ALTERNATIU

JUSTÍCIA GLOBAL

DIVERSITAT FUNCIONAL

VISC, CONVISC... PARTICIPO!

ESTUDIANTILS

TERRITORI

ASSOCIACIONISME EDUCATIU

EMERGÈNCIA CLIMÀTICA

XARXES
COALICIÓ PROU COMPLICITAT AMB ISRAEL

STOPPUJADES

EN PEU DE PAU

CASA NOSTRA, CASA VOSTRA

UCFR

UNIM ELS TRAMVIES

SOMESCOLA

PLATAFORMA DE GESTIÓ CÍVICA

PLATAFORMA UNITÀRIA CONTRA LES VVMM

COMISSIÓ UNITÀRIA 28 DE JUNY

TRIANGLE JOVE XCJ

CNJC (CONSELL NACIONAL DE JOVENTUT DE 
CATALUNYA)

XCL (XARXA DE CONSELLS LOCALS)

XARXA EDUCATIVA DE SUPORT A LES 
REFUGIADES

EUROMED

CONSELL D’ASSOCIACIONS DE BARCELONA (CAB)

FEDERACIÓ ASSOCIACIONS DE VEÏNS I VEÏNES 
DE BARCELONA

BCNNOESTÀENVENDA

CAMPANYA DESMILITARITZEM L’EDUCACIÓ

MOVIMENT PER L’AIGUA PÚBLICA I 
DEMOCRÀCTIA

ESPAI SOCIAL CIUTAT REFUGI

ZONA DE BAIXES EMISSIONS

PLATAFORMA PEL SÀHARA.

ESPAIS MUNICIPALS
CONSELL DE CIUTAT

CONSELL DE BENESTAR SOCIAL

XARXA BCN ANTIRUMORS

COMISSIÓ DE SEGUIMENT DEL PLA JOVE

CONSELL DE LES DONES

CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL (CEMB)

CONSELL MUNICIPAL LGTBI

PLA DE SEGUIMENT DE L’OCUPACIÓ JUVENIL

CONSELL MUNICIPAL D’IMMIGRACIÓ

CONSELL DE MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT

PLA DE SALUT MENTAL

COMISSIÓ DE PREVENCIÓ DEL SEXISME

CONSELL DE COOPERACIÓ INTERNACIONAL AL 
DESENVOLUPAMENT

CONSELL ASSESSOR MUNICIPAL D’UNIVERSITATS

CONSELL ASSESSOR I CONSULTOR DE BTV

ACORD CIUTADÀ SOSTENIBILITAT
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SETMANA 

LGBTI: CONTRA 

LA VIOLÈNCIA, 

PURPURINA!

MANGA-

ASSOCIA’T! L’ES
PAI 

ASSOCIATIU AL 

MANGA BCN

LALI JOVE: UN 

ANY MÉS VAM 

DESBORDAR EL 

MOLL DE LA FUSTA!

FOMENT DE L’ASSOCIACIONISME
• Creació i manteniment d’una base de dades per 

recopilar l’estat de les entitats i plataformes territorials
• Seguiment del Pla d’Equipaments Juvenils de Barcelona
• Avaluació i seguiment del Pla d’Adolescència i Joventut 

2017-2021
• Informe Estat de la Joventut 
• Suport a la gestió cívica/ciutadana
• Joves i mitjans de comunicació
• Coordinació i seguiment de les entitats d’Oci Alternatiu 

i Cultura Dispersa
• Reconeixement de l’Oci Alternatiu i la Cultura Dispersa
• Fontana By Night
• Participació al Manga Barcelona

PARTICIPACIÓ I ACCIÓ COMUNITÀRIA
• Descoberta i seguiment de les iniciatives territorials de 

la ciutat
• Seguiment de l’estat de les entitats i plataformes 

territorials i acompanyament en els seus processos
• Seguiment de les polítiques juvenils de districte i 

acompanyament de les entitats i plataformes en la 
interlocució amb les regidories de districte respectives

• Associa’t a la Festa
• Premis #BarnaJove
• Suport en la Gestió Associativa
• Enfortiment de la relació entre l’associacionisme juvenil 

i l’administració pública
• Enfortiment de la relació entre l’associacionisme juvenil 

i les assemblees veïnals
• Promoure un model d’organització de l’associacionisme 

juvenil de perspectiva comunitària
• Projecte Pilot de Masoveria Urbana

EMANCIPACIÓ
• Informe de la situació de l’habitatge i joventut a la 

ciutat de Barcelona
• Campanya pel dret a l’habitatge digne
• Seguiment polítiques habitatge
• Reconeixement d’aprenentatges associatius
• Foment de l’ESS per a dones joves
• Promoció dels drets i deures laborals
• Precarietat en el sector del lleure
• Pla de Foment de l’Ocupació Juvenil
• Saló de l’Ocupació Juvenil

JUSTÍCIA GLOBAL
• Repensem el model de cooperació i fem front al 

volunturisme
• Enxarxem el CJB amb consells i plataformes juvenils
• Mirades globals a l’activisme juvenil
• Barcelona ciutat acollidora de les lluites juvenils al món
• Joves als campaments de refugiats de Tinduf
• Sàhara Dempeus
• Plataforma pel Sàhara
• Joves per la memòria col·lectiva
• Espai Justícia Global

SALUT
• Jornades per la politització de malestars
• Visibilitat de la realitat de les persones joves cuidadores
• Nova guia sobre sexualitats
• Difusió dels nous packs «En Boles»
• Digitalització de les guies: nou format 2.0 

FEMINISMES I LGBTI+
• Nova Formació en perspectiva Feminista
• Acompanyament a la transformació feminista
• Foment de l’ESS per a dones joves
• Significant el Treball de Cures
• Punts Lila
• Acció pel 25-N
• Acció pel 8-M
• Concentració en contra els feminicidis

• Fòrum Jove amb la Plataforma en Contra les Violències 
de Gènere

• Feminització de les associacions i entitats juvenils
• Formació en perspectiva LGBTI+
• Guia Desviades: difusió i dossier didàctic
• Renovació dels ‘Dies de les visibilitats’
• Lluita en contra del #pinkwashing i la 

instrumentalització del col·lectiu LGBTI+
• Setmana de la dissidència afectivosexual i de gènere
• Enfortim el treball en xarxa

EMERGÈNCIA CLIMÀTICA
• Augment de l’impacte comunitari de l’hort hidropònic al 

terrat de Fontana.
• Jornades de Sostenibilitat
• Comissió Sostemible
• Anàlisi de la realitat de les entitats juvenils envers la 

lluita ecologista i la sostenibilitat 
• Creació d’un Grup motor i una xarxa d’aliances entre 

entitats juvenils envers la lluita ecologista
• Foment de la participació de les entitats juvenils als 

espais de participació municipals
• T-JOVE als 29
• Introducció de perspectiva juvenil a l’urbanisme

EDUCACIÓ
• Visc, Convisc... Participo! (VCP) 
• Creació Projecte VCP dirigit a 2n Cicle d’ESO
• Sortimdelaula.cat
• Foment del Vot a les eleccions al Consell Escolar
• Formació per a representants de l’alumnat
• Suport a les entitats estudiantils
• Educació formal des d’una perspectiva juvenil
• Transport públic assequible i accessible per l’estudiantat
• Coordinació i accions entorn el reconeixement, 

finançament i espais de les entitats d’associacionisme 
educatiu

• Col·laboració en el suport econòmic a les entitats 
d’associacionisme educatiu de base que es troben en 
situació de vulnerabilitat econòmica

• Seguiment de l’Informe sobre l’estat dels locals de les 
entitats d’associacionisme educatiu

• Dia del Cau i l’Esplai
• Suport i coordinació entre el CJB i les entitats de base 

de les federacions 
• Acompanyament a l’associacionisme educatiu per 

ampliar els horitzons educatius

PARTICIPACIÓ INFANTIL
• Promoció de la participació infantil a l’espai públic: 

Projecte Tractor
• Col·laboració en el suport econòmic a les entitats 

d’associacionisme educatiu de base que es troben en 
situació de vulnerabilitat econòmica

• Promoció d’espais de participació infantil en els esplais 
i caus

• Promoció de remodelar espais de joc des de la 
perspectiva infantil

DRETS DE CIUTADANIA
• Festival de la Diversitat
• Fontana By Night Inclusiva
• Guia per a la inclusió de persones amb diversitat 

funcional per a caus i esplais
• Trobada d’entitats del CMIB
• Incorporació i transversalització de la perspectiva 

intercultural al CJB
• Joves que migren soles sense referents familiars. 

DESTACATS 2019

PROJECTES CJB LÍNIES 2020

MAPA  CICLABLE “BARCELONA  ÉS BONA PERÒ A PEU MILLORA!”

LES JOVES NO 

VOTEN: CAMPANYA 

PER LES ELECCIONS 

MUNICIPALS 2019

PORNO! REFLEXIONEM SOBRE EDUCACIÓ SEXUAL I JOVES
POSA’T EN 

VALOR: PORTEM 

DISCURS CRÍTIC 

AL SALÓ DE 

L’OCUPACIÓ

25·N: CAMPANYA 

PELS REFERENTS 

FEMENINS  

A BARCELONA

PANTALLES 
I DROGUES: 
LI DONEM 

LA VOLTA AL 
DISCURS SOBRE 

ADDICCIONS  
I JOVES

INFORME DE L’ESTAT DE L’ASSOCIACIONISME
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DESTACATS 2018

PROJECTES CRAJ

DIVULGACIÓ DE CONEIXEMENT I ACTUALITAT ASSOCIATIVA
• Publicacions i articles 
• Cens d’associacions i col·lectius  

de joves de Barcelona
• Plantilles per associacions
• Taulells de finançament, anuncis i recursos
• Agenda associativa
• Cercador de sales i espais
• Tramesa en paper

SERVEIS I RECURSOS PRESENCIALS
• Consultes i assessoraments

• Assessorament a entitats i col·lectius de joves
• Assessorament a joves individuals sobre 

participació en associacions i voluntariat
• Acompanyaments

• Suport a projectes i activitats
• Processos d’enfortiment intern

• Formació
• Programada
• A mida

• Lloguer, cessió i venta de materials
• Terreny d’acampada Can Girona
• Servei de bústia per entitats

LÍNIES 2020

ACOMPANYAMENTS: MÉS TERRITORIS  I MÉS DEMANDES!
ASSESSORAMENT A ENTITATS EN PERSPECTIVA FEMINISTA

NOUS 
MATERIALS 

SOSTENIBLES 

DE CESSIÓ 

GRATUÏTA

1044 
PERSONES ALLOTJADES A CAN GIRONA

KIT DE SUPORT 

PROTOCOL PER 

A L’ABORDATGE 

DE VIOLÈNCIES
PROGRAMACIÓ SEMESTRAL DE FORMACIONS PENJADA A  LA WEBCRAJA D’EINES  I ACOMPANYAMENTS EN DINÀMIQUES  DE GRUP

FORMACIONS 
CONJUNTES 
AMB CJB: 

PERSPECTIVA 
FEMINISTA I 

LGTBI+

NOU INSTAGRAM  DEL CRAJ

355 ASSESSORAMENTS 

REALITZATS
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ROBACOOP

ASSOCIACIONISME I ACTIVISME SOCIAL
• Cessió d’espais
• CRAJ
• Assessorament i acompanyament en 

l’organització d’activitats a l’equipament
• Viver de projectes 
• Allotjament entitats
• Moviments socials
• Altaveu de campanyes i denúncies socials

SUPORT A LA CREACIÓ
• Programa musical

• Bucs d’assaig
• Concerts Fontana
• Districte Musical Jove Gràcia- DMJ
• Festival Brot
• Jams
• Cicle cantautores
• Participació en el projecte musical de 

l’equipament
• Programa audiovisual

• Gravacions i càstings
• Festival Barcelona VisualSound
• Projecció de curtmetratges i documentals
• Documentals frescos a la plaça

• Programa arts escèniques
• Assajos
• Exhibicions
• Rough Diamonds

• Programa d’arts plàstiques
• Exposicions
• Les dones en l’art, Art i feminisme
• Fira d’arts i artesania

DINAMITZACIÓ JUVENIL I ACCIÓ SOCIOCULTURAL
• Punt de trobada 12 - 17 anys

• Fontana fridays
• Calendari festiu
• Trobem-nos

• Tallers
• Calendari singular
• Espai d’estudi i treball
• Oci esportiu
• Fontana lúdica

• Escape room
• Fontana by night
• Gràcia Zona 0
• Jocs de taula
• Videojocs

TREBALL TERRITORIAL
• La plaça com a espai de convivència

• La plaça com a galeria d’art
• Activitats a la plaça
• Joves plaça
• Remodelació de la plaça
• Transformació de patis

• La Fontana surt al carrer
• Gràcia riu
• Jornades de sostenibilitat

• Jornades amb centres educatius de secundària 
del Districte

• Xarxes territorials

INFORMACIÓ I SUPORT
• Servei d’atenció a la ciutadania
• Punt infoJOVE Gràcia
• Aqui t’escoltem
• Jove Informa’t i Participa
• Visites i participació en jornades

SUPORT A L’OCUPACIÓ JUVENIL
• Joves jo+
• Serveis PIJ:

• Assessoria d’Orientació Laboral
• Coaching laboral
• Referent d’Ocupació juvenil
• Barcelona Treball Joves
• Suport al CV
• Taulell d’ofertes laborals
• Suport a la cerca de feina
• Tramitació Certificat de Delictes de Naturalesa 

Sexual

ESPAI REFERENT
• Gestió associativa de l’equipament
• Protocol abordatge violències
• Equipament més sostenible

• Edifici amic de la bicicleta
• Espai de trobada més sostenible
• Concerts més sostenibles
• Consums més sostenibles
• Marató d’Emergència Climàtica
• Verdinada
• Setmana del consum responsable
• Renova la teva roba jove
• Robacoop

• Hort al terrat
• Accessibilitat equipament
• Compreses i copa menstrual
• Programació en clau de gènere i accessible
• Espai festiu

ESPAI REFERENT
• Butlletí electrònic
• Atenció al públic a través de les xarxes
• Comunicació del quotidià de l’equip i 

l’equipament
• Mitjans de comunicació
• Marquesina
• Whatsapp
• Tramesa interna i externa
• Agenda mensual en paper
• Tríptic
• Noms de les sales
• Redecoració de l’espai d’entrada
• Inversió econòmica en publicitat per a la difusió 

de les activitats i projectes
• Com has conegut aquesta activitat?
• Fulletons
• Senyalització WCs

DESTACATS 2018

ESPAI JOVE LA FONTANA LÍNIES 2020

TROBADA 
ENTRE ELS 
CENTRES 

EDUCATIUS I 

ELS SERVEIS 

JUVENILS DEL 

DISTRICTE DE 
GRÀCIA

NOMS A LES SALES I NOVA IMATGE DE LES SALES

HORT AL TERRAT
CICLE D’ESTIU: 

CANTAUTORES A 

LA PLAÇANOU PROJECTE 

D’OCUPACIÓ 

JUVENIL:  

JOVES JO+

LA PLAÇA COM A GALERIA D’ART
MARATÓ 

ENERGÈTICA

GRÀCIA ZONA 0

ANIVERSARI DE 
LA FONTANA: 
FEM 10 ANYS!
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SUPORT  

A L’OCUPACIÓ 

JUVENIL,  

UN DELS 

PRINCIPALS 

EIXOS DE 

TREBALL  

DEL PIJ

TREBALL EN XARXA I TERRITORIAL, MARCA DE LA CASA

DESTACATS 2020

PUNT INFOJOVE GRÀCIA– PIJ GRÀCIA

INFORMACIÓ I DIFUSIÓ
• Atenció al públic
• Accés a Internet i espai de treball
• Recursos informatius
• Taulells informatius
• Suport CV
• Visites

TREBALL EN XARXA I TERRITORI
• Treball amb entitats i col·lectius de gràcia
• Treball amb centres educatius de secundària
• Coordinació amb l’Espai Jove La Fontana
• Coordinació amb el Punt Jove Informa’t i 

Participa
• Coordinació amb l’Aquí t’escoltem
• Coordinació amb altres serveis de joventut del 

Districte
• Gràcia Zona 0
• Jornades amb centres educatius de secundària 

del Districte
• Jornades de sostenibilitat
• Coordinació amb els Punts infoJOVE de 

Barcelona

ACTIVITATS DE DINAMITZACIÓ INFORMATIVA
• Campanyes i cicles Xarxa PIJ
• Calendari singular
• PIJ Mòbil
• BTJ - Barcelona Treball Joves
• Coaching laboral
• PIJ Propis

ASSESSORIES
• Assessoria d’Habitatge Compartit.
• Assessoria d’Orientació Laboral
• Assessoria de Mobilitat Internacional
• Assessoria d’Orientació Acadèmica
• Referent d’Ocupació Juvenil 

TRAMITACIONS
• Carnets internacionals
• Tramitació Certificat de Delictes de Naturalesa 

Sexual

ACOMPANYAMENTS

LÍNIES 2020

SERVEI REFERENT
• Gestió associativa del servei
• Protocol abordatge violències
• PIJ més sostenible

• Consums més sostenibles
• Marató d’Emergència Climàtica
• Verdinada
• Setmana del consum responsable

• Accessibilitat del servei
• Programació en clau de gènere i accessible

COMUNICACIÓ I DIFUSIÓ
• Mitjans de comunicació
• Xarxes socials
• Pàgina web
• Butlletí
• Comunicació en paper: agendes,  

tríptics i tramesa

GRÀCIA ZONA 0

TROBADA ENTRE ELS 

CENTRES EDUCATIUS I 

ELS SERVEIS JUVENILS 

DEL DISTRICTE DE 

GRÀCIA

INCREMENT D’UN 81% DELS USOS DEL PIJ, AMB MÉS DE 6.000 USUÀRIES

MÉS PRESÈNCIA 
ALS CENTRES 
EDUCATIUS DE 
SECUNDÀRIA

NOVES EDICIONS 

DEL DE TU A TU

NOU SERVEI AL PIJ: REFERENT D’OCUPACIÓ JUVENIL MÉS PRESÈNCIA 

A LES XARXES 

SOCIALS

ELABORACIÓ 
D’ACTIVITATS 

TEMÀTIQUES AMB 
LES ASSESSORIES

COMUNICACIÓ

NOU CATÀLEG
 DEL  

PIJ MÒBIL
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PROCEDÈNCIA 
DELS INGRESSOS

Subvenció Municipal

Subvencions d’altres administracions

Recursos Propis de l’Entitat

Facturació per projectes del CJB

Facturació del CRAJ

Facturació Espai Jove La Fontana

Quotes d’Inscripció

Altres

Total ingressos

Resultat

 A 

 B 

 D 

 D1 

 D2 

 D3 

 F 

 I 

 778.996,46  € 

 21.200,00 € 

 83.594,00 € 

 34.094,00 € 

 12.500,00 € 

 37.000,00 € 

 18.450,00 € 

 1.000,00 € 

903.240,46  € 

0,00 €

INGRESSOS TOTAL

Recursos Humans

Equip Tècnic CJB

Equip Tècnic CRAJ

Equip Tècnic La Fontana

Equip Tècnic PIJ Gràcia

Lloguers

Subministraments

Comunicacions

Manteniment Edificis i Materials

Materials Fungibles

Transport Missatgeria

Publicitat i Propaganda

Assegurances

Allotjament i dietes

Viatges i Desplaçaments

Treballs realitzats per tercers

Inversions

Altres despeses

Total despeses

 A 

 A1 

 A2 

 A3 

 A4 

 B 

 C 

 D  

 E 

 F

 G 

 H 

 I  

 J 

 K 

 L

 N

 O

  

  658.450,01 € 

 213.568,74 €  

 156.905,98 €  

 225.486,58 € 

 50.300,88 € 

 2.900,00 € 

 4.230,00 € 

 11.017,00 € 

 20.050,00 € 

 4.500,00 € 

 700,00 € 

 18.800,00 € 

 2.140,00 € 

 5.935,00 € 

 3.754,250 € 

 156.164,20 € 

8.500,00 € 

 6.100,00 € 

 903.240,46 € 

DESPESES TOTAL 903.240,46 € 

1%

Subvenció  
Municipal

4%

9%

79%

2%3% Quotes d’inscripció

Recursos propis  
de l’entitat

Facturació per 
projectes del CJB

Facturació Espai Jove la Fontana
Facturació del CRAJ

SECRETARIAT
Presidència
Ann Desola
Associació de Joves Estudiants de Catalunya (AJEC)
presidencia@cjb.cat

Vicepresidència
Luis Fernández
Acció Escolta de Catalunya (AEC)
vicepresidencia@cjb.cat

Secretari
Pau Cruz
Jovent Republicà
pcruz@cjb.cat

Administració
Eric Morillo
ALC Stronghold
emorillo@cjb.cat

Vocal
Marta Torns
Esplais Catalans (Esplac)
mtorns@cjb.cat

Vocal
Jan Bas
Joventut Socialista de Catalunya (JSC)
nkolakovic@cjb.cat

Vocal
Amira Malainine
Joventut Multicultural Musulmana (JMM)
amalainine@cjb.cat

Vocal
Guillermo Fernández
Joventut d’Unió Progressista (JUP)
gfernandez@cjb.cat

Vocal
Lahbib Sidahmed
Sahara Dempeus
lsidahmed@cjb.cat

CONSELL DE LA JOVENTUT DE BARCELONA
Gerència
Jordi Capell | gerencia@cjb.cat

Direcció de participació i projectes
Joana Rafart | participacio@cjb.cat

Direcció de comunicació
Chrístopher Casas | comunicacio@cjb.cat

Tècnica de Drets de ciutadania,  
Salut i Sostenibilitat
Laura Gràcia | dretscivils@cjb.cat

Tècnica d’Educació i Territori
Marta Muñoz | educacio@cjb.cat

Tècnica d’Emancipació i Cooperació
Bàrbara Casas  | emancipacio@cjb.cat

Tècnic d’Administració i suport de projectes
Otger Vallès  | cjb@cjb.cat

CENTRE DE RECURSOS PER A LES ASSOCIACIONS 
JUVENILS DE BARCELONA
Coordinació
Marta Vall-Llovera  | coordinacio@crajbcn.cat

Tècniques informadores
Júlia Sanuy | craj@crajbcn.cat
Xavier Becerril  | info@crajbcn.cat

Tècnica d’assessoraments
Núria Farré | assessoraments@crajbcn.cat

Tècnica d’acompanyaments
Emma Torres | acompanyaments@crajbcn.cat

Tècnica de comunicació
Carmen Alonso-Villaverde | comunicacio@crajbcn.cat

ESPAI JOVE LA FONTANA
Direcció
Helena Guiu | direccio@lafontana.org

Coordinació de projectes
David Villar | projectes@lafontana.org

Dinamització
Tallers, Fontana lúdica i reserva d’espais 
María Badia | tallers@lafontana.org

Programa musical, Calendari singular i Sostenibilitat 
Miki Benedito | programacio@lafontana.org

Espai de trobada, Dansa i teatre i Territori   
Èlia Casals | dinamitzacio@lafontana.org

Bucs, Fontana lúdica i Exposicions 
Mònica Justícia  / capdesetmana@lafontana.org

Reserves d’espais, facturació i suport a projectes 
Pau Mora / suport@lafontana.org

Informació i control d’accessos 
Ariadna Marín  / it@lafontana.org

Comunicació
Martí Costa | comunicacio@lafontana.org

Sonorització
Ferran Aranda | so@lafontana.org

PUNT INFOJOVE GRÀCIA

Informadors/es
Clara Gené | info@elpuntdegracia.org

EVOLUCIÓ PRESSUPOSTÀRIA
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www.cjb.cat

Tel. 93 265 47 36
cjb@cjb.cat

C/Gran de Gràcia, 190-192. 08012 Barcelona

ESPAI JOVE
LA FONTANA


