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ASSOCIADES 
FEM PRESENT

#BE AGO MY FRIEND



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

ment 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 me-

canisme més eficient, representatiu i enriquidor possible en el 

nostre dia a dia.

• Generar discurs crític amb la realitat per apoderar-nos i apode-

rar la joventut, per tal construir un món més just.

QUÈ VOLEM?
Volem una joventut apoderada per 

ser motor de canvi i transformació 

social i compromesa 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
Com a peça clau pel procés de presa de decisions sos-

tingut en el temps. Entesa com a horitzontal, diversa i 

inclusiva, que permeti escoltar i transmetre la visió de 

totes les entitats representades.

 • Prendre part activament i de manera continuada.

 • Escoltar la veu de les entitats.

 • Participació interna i externa (ser un altaveu).

 • Processos participatius i resultats participats.

SOSTENIBILITAT
Com a ús responsable dels residus a curt, mitjà i llarg 

termini. Tenir en compte el nostre entorn en la prepara-

ció i execució dels projectes i preveure les conseqüèn-

cies que es derivin de les accions que es duen a terme.

 • Fer un ús responsable dels recursos de tot tipus a 

mitjà, curt i llarg termini.

 • Tenir en compte les necessitats del nostre entorn a 

l’hora de prendre decisions.

 • Preveure les conseqüències que se’n poden deri-

var de les nostres activitats a llarg termini.

TRANSVERSALITAT
Com a capacitat de representar la joventut organitzada 

i donar cabuda a totes les sensibilitats des de la laïcitat 

i l’apartidisme.

 • Tenir la capacitat de representar la joventut 

organitzada.

 • Donar cabuda a totes les sensibilitats des de la 

laïcitat i l’apartidisme.

 • Tenir un lideratge divers i representatiu de tots els 

eixos que travessen a les persones joves.

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.

 • Treballar en xarxa.

 • Tenir una perspectiva crítica local i global.

 • Col·laborar entre iguals i horitzontalment.

COMPROMÍS
Com a respecte i responsabilitat amb la transformació 

i la justícia global a través de l’altruisme i l’associacio-

nisme.

 • Respectar i ser responsables amb la transformació 

i la justícia social.

 • Promoure l’activisme i associacionisme.

 • Fer allò que ens proposem.

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 compromís des del su-

port mutu i el treball en xarxa.

 • Fomentar el creixement de l’associacionisme i les 

seves capacitats.

 • Promoure l’acció personal i col·lectiva.

 • Aprendre contínuament.

 • Crear xarxes de suport mutu.

SOLIDARITAT
Com la suma del suport, l’empatia i les lluites com-

partides no violentes a favor de la justícia global. No 

entesa com a assistencialista.

 • Donar empenta a les xarxes de suport mutu, 

l’empatia i les lluites compartides.

 • No-violència i justícia global enteses com a suport 

a les lluites compartides.

 • Compartir bones pràctiques i fomentar la solidaritat 

entre iguals.

FEMINISMES
Com a paraigües de les lluites per a la igualtat i l’equitat 

amb perspectiva de gènere.

 • Lluita per la igualtat de les persones independent-

ment de la seva identitat de gènere.

 • Lluita per la igualtat de les persones independent-

ment de la seva orientació afectiva i sexual.

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.

 • Qüestionar l’entorn i la mateixa coherència.

 • Tenir o generar opinió sobre allò que aconteix.

 • Fer aportacions constructives i propositives.

 • Buscar mecanismes per canviar allò que no ens 

agrada més enllà de la reflexió.

INCLUSIÓ
Com a procés aglutinador de persones i col·lectius que 

comparteixen aquest valor eliminant totes les violències 

relacionals.

 • Incloure i permetre l’apoderament de totes les 

persones i col·lectius que comparteixen el valor de 

la inclusió.

 • Tenir presents els eixos que travessen a les persones 

joves: identitat de gènere, orientació afectiva i sexual, 

llengua, origen, racialització i capacitats diverses.

QUI SOM EL CJB?

L’any 2021 ha estat l’any en què l’associacionisme ha recuperat de mica en mica la 

presencialitat! Teníem moltes ganes de retrobar-nos i poder construir projectes ple-

gades, i cara a cara! Adaptant-nos sempre al context, el Consell de la Joventut de 

Barcelona hem continuat treballant en més de 100 projectes definits per les entitats 

membre; hem encetat noves iniciatives molt engrescadores i n’hem actualitzat d’altres. 

A més, hem seguit fomentant l’associacionisme malgrat tot i hem omplert d’activitat 

l’Espai Jove la Fontana, el Punt InfoJOVE de Gràcia i el Centre de Recursos per a les 

Associacions Juvenils (CRAJ).

Des del CJB tenim clar que només les ganes de construir conjuntament i de treballar 

plegades per l’enfortiment del moviment associatiu juvenil de Barcelona expliquen la 

llarga llista de projectes que hem dut a terme en 12 mesos. Sense la feina incansable i 

voluntària de totes les entitats i joves associades no hauríem estat capaces de desenvo-

lupar tota aquesta feinada. Tampoc sense un equip tècnic que es manté al costat dels 

projectes, involucrant-se tant professionalment com personalment.

Els espais de treball han estat el nucli de les iniciatives compartides entre entitats, 

mentre que el Secretariat hem assumit el lideratge polític gràcies a la confiança que 

l’Assemblea va dipositar en nosaltres. Amb tot, un any més, ho tenim molt clar: 

ASSOCIADES FEM PRESENT!
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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. 

ENTITATS

CENTRE DE  
RECURSOS PER A LES  
ASSOCIACIONS 
JUVENILS DE BCN

El CRAJ té l’objectiu de donar 

suport i facilitar la gestió diària 

de les associacions i col·lectius 

de joves de la ciutat perquè 

aquestes puguin desenvolupar 

amb èxit els seus projectes i ac-

tivitats. Ofereix resolució de dub-

tes i consultes, assessorament 

i acompanyament, formació i 

publicacions en diversos àmbits 

del funcionament associatiu 

(projectes, participació i cures, 

finançament, gestió econòmi-

ca, comunicació, etc.) i també 

altres recursos específics com 

el lloguer i cessió de material, la 

difusió d’activitats o el cens d’as-

sociacions i col·lectius de joves 

de Barcelona, 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 elec-

tes 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’admi-

nistra i el representa. 

ESPAIS DE TREBALL
L’equip de participació s’encarrega de donar suport tècnic als 

projectes liderats pel Secretariat i definits per les entitats mem-

bre i els grups o espais de treball. El seu objectiu és promoure 

l’associacionisme i crear i revisar el discurs crític de les associa-

cions i col·lectius joves de la ciutat, tot fomentant el debat i l’ac-

ció política i pedagògica. La feina de l’equip de participació es 

presenta en diferents àmbits d’interès per a les persones joves 

(salut, llar, treball, feminismes, antiracisme, cultura, cooperació, 

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 DE 
PARTICIPACIÓ 
I GRUPS DE 
TREBALL
POLÍTIQUES

LGBTI+

FEMINISMES

EMANCIPACIÓ

OCUPACIÓ

YOUTH ACT!

UNIVERS ALTERNATIU

EMERGÈNCIA CLIMÀTICA

ASSOCIACIONISME ESTUDIANTIL

ASSOCIACIONISME EDUCATIU

TERRITORI

SALUT

TREBALL  
EN XARXA

COALICIÓ PROU COMPLICITAT AMB ISRAEL

STOP PUJADES

CASA NOSTRA, CASA VOSTRA

UCFR

SOMESCOLA

PLATAFORMA DE GESTIÓ CÍVICA

PLATAFORMA UNITÀRIA CONTRA LES VVMM

TRIANGLE JOVE XCJ

CNJC (CONSELL NACIONAL DE JOVENTUT 
DE CATALUNYA)

EUROMED

CONSELL D’ASSOCIACIONS DE BARCELONA 
(CAB)

FEDERACIÓ ASSOCIACIONS DE VEÏNS I 
VEÏNES DE BARCELONA

MOVIMENT PER L’AIGUA PÚBLICA I 
DEMOCRÀTICA

ESPAIS 
MUNICIPALS

CONSELL DE CIUTAT

PERMANENT DEL CONSELL DE CIUTAT

COMISSIÓ DE SEGUIMENT DEL PLA 

D’EQUIPAMENTS JUVENILS DE BARCELONA

COMISSIÓ DE SEGUIMENT DEL PLA 

D’ADOLESCÈNCIA I JOVENTUT

CONSELL DE LES DONES

CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL (CEMB)

CONSELL MUNICIPAL LGTBI

PLA DE SEGUIMENT DE L’OCUPACIÓ JUVENIL

CONSELL MUNICIPAL D’IMMIGRACIÓ

TAULA DE SALUT MENTAL

CONSELL DE COOPERACIÓ INTERNACIONAL AL 

DESENVOLUPAMENT

CONSELL ASSESSOR MUNICIPAL D’UNIVERSITATS

CONSELL ASSESSOR I CONSULTOR DE BTV
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PARTICIPACIÓ
• Anàlisi i abordatge de l’estat de l’associacionisme 

juvenil de base comunitària per territoris 

• Participació en l’elaboració, avaluació i seguiment del 
Pla d’Adolescència i Joventut 

• Seguiment del Pla d’Equipaments Juvenils de Barcelona 
(PEJB) 

• Suport a la gestió associativa 

• Elaboració del primer Pla Estratègic del CJB 

• Millora de la imatge externa del CJB 

• Nou web del CJB 

• Coordinació de les entitats d’Oci Alternatiu i Cultura 
Dispersa i el reconeixement de la seva tipologia en 
l’àmbit cultural 

• Fontana By Night: acte d’oci alternatiu nocturn a la 
Fontana 

• Projecte Espai Manga Associa’t

TERRITORI I PARTICIPACIÓ COMUNITÀRIA
• Diagnosi de la gestió d’espais de l’associacionisme 

juvenil des d’una perspectiva comunitària 

• Reformulació dels espais de participació ciutadana des 
d’una perspectiva juvenil 

• Definició dels reptes futurs de l’associacionisme juvenil 
de base comunitària en l’àmbit de ciutat 

• Participació a l’Associa’t 

• Premis Barna Jove

EMANCIPACIÓ
• Seguiment de polítiques d’emancipació 

• Campanya pel dret a l’habitatge digne 

• Posa’t en valor: impuls de l’eina per al reconeixement 
d’aprenentatges associatius 

• Promoció dels drets i deures laborals 

• Precarietat en el sector del lleure 

• Saló de l’ocupació juveni

JUSTÍCIA GLOBAL
• Enxarxament local: participació a la Fira Literal

• Diàleg local-global: II Fòrum Internacional Youth Act!

• Curs sobre lluites juvenils en pobles i nacions sense estat

• Agermanament amb organismes juvenils d’Amèrica Llatina

• Comunicació per la justícia global 

• Trobades estratègiques amb dones del moviment 
associatiu palestí 

• Congrés Català de Joves pel Sàhara Occidental 

• Grup de discussió sobre joventut i l’actualització del 
discurs de pau*

SALUT
• Treball en xarxa amb serveis, entitats i col·lectius envers 

la salut mental 

• Participació a l’Estratègia pel Suport a Persones 
Cuidadores de l’Ajuntament de Barcelona 

• Participació de l’Estratègia de Salut Sexual i 
Reproductiva de l’Ajuntament de Barcelona 

• Incidència sobre el condicionant de gènere en la Salut 
Sexual i Reproductiva 

• Renovació i distribució dels recursos de salut sexual i 
reproductiva 

• Difusió i distribució de recursos de salut
• 
FEMINISMES I LGBTI+
• Enfortiment de les entitats juvenils des d’una perspectiva 

feminista a través del programa Batolla el Masclisme

• Jornades sobre Transicions feministes a les entitats 

• Acció pel 25-N 

• Acció pel 8-M 

• Coordinació del protocol d’actuació i del Punt lila de la Lali 
Jove 2022 

• Concentració en contra els feminicidis amb la Plataforma 
contra les Violències de Gènere 

• Campanya de sensibilització “We Call It Feminismes” en 
col·laboració amb la Plataforma en Contra les Violències de 
Gènere. 

• robades estratègiques i d’incidència amb dones palestines 

• Guia Desviades: formació específica per a l’aplicació del 
dossier pedagògic 

• Calendarització ‘Dies de les visibilitats’ 

• Setmana de la dissidència afectivosexual i de gènere 

• Creació d’un grup motor i una xarxa d’aliances entre entitats 
juvenils LGTBI de la ciutat de Barcelona 

• Difusió de recursos sobre l’àmbit de Feminismes i LGBTI+

EMERGÈNCIA CLIMÀTICA
• Comissió sostenible 

• Incorporar la perspectiva de l’edat en la mobilitat 

• Col·laboració amb la Xarxa de Justícia Climàtica de 
Catalunya 

• Coordinació amb l’Observatori DESC 

• Incorporar la perspectiva d’Emergència Climàtica en el 
marc del Youth Act!

EDUCACIÓ
• Visc, Convisc i Participo en l’Institut! Dirigit a 2n d’ESO 

• Visc, Convisc i Participo en l’entorn! Dirigit a 3r d’ESO 

• Adaptació del Visc, Convisc, Participo! a territoris prioritaris 
pel foment de la participació als instituts 

• Sortimdelaula.cat i altres eines de difusió 

• Seguiment de les eleccions al Consell Escolar 

• Formació per a representants de l’alumnat 

• Coordinació i accions al voltant del reconeixement, 
finançament i espais de l’associacionisme educatiu 

• Suport en la millora de les condicions d’ús dels espais de 
les entitats educatives 

• Establiment d’un model de finançament que doni 
resposta a les necessitats d’arranjaments dels locals de 
l’associacionisme educatiu 

• Reformulació del Projecte Tractor 

• Reivindicació d’unes tarifes de transport públic que 
s’adaptin a les necessitats de l’associacionisme educatiu

PROMOCIÓ DE LA INFÀNCIA
• Col·laboració en el suport econòmic a les entitats 

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

• Enxarxar a les entitats de lleure educatiu amb els recursos 
existents en matèria de diversitat funcional 

• Diagnosi de les necessitats de l’associacionisme educatiu 
en relació a les violències sexuals contra la infància i 
l’adolescència

DRETS DE CIUTADANIA
• Participació en la Taula d’Entitats amb Servei d’Atenció a 

les Víctimes de Discriminació de l’OND 

• Creació d’un Grup Motor intergeneracional envers 
l’edatisme 

• Generació de material de sensibilització sobre poder adult, 
adultocentrisme i edatisme 

• Incidència sobre adultocentrisme i polítiques públiques

DESTACATS 2021

PROJECTES CJB LÍNIES 2022

YOUTH ACT 

- JOVES EN LLUITA 
PER LA JUSTÍCIA 
GLOBAL! ÀGORA 
DE 100 I FÒRUM 
INTERNACIONAL

JORNADES 
POLITITZEM ELS 

MALESTARS!

PRESENTACIÓ 
DE LA GUIA 

DESVIADES I 
EL DOSSIER 

PEDAGÒGIC QUE 
L’ACOMPANYA

INFORMES 
SOBRE L’ESTAT DE 

L’ASSOCIACIONISME DE 
BASE COMUNITÀRIA A 

CADA DISTRICTE DE LA 
CIUTAT

REMODELACIÓ 
DEL VISC, 

CONVISC I 
PARTICIPO! A 
2ON D’ESO

ORGANITZACIÓ 
DE L’ESPAI 

MANGA 
ASSOCIA’T

PARTICIPACIÓ A 
LA TAULA DE L’OND 

I PRESENTACIÓ DE 
L’INFORME “COM VIUEN 

LES JOVES ASSOCIADES 
LA DISCRIMINACIÓ A 
BARCELONA?”
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PROJECTES CRAJ

RECURSOS PRESENCIALS I/O EN LÍNIA

• Consultes i assessoraments

• Acompanyaments

• Formacions programades i càpsules a mida

• Difusió de projectes i activitats

• Suport tècnic per a reunions

RECURSOS EN LÍNIA

• Articles, publicacions i plantilles

• Cens d’associacions i col·lectius de joves de 

Barcelona

• Taulells d’anuncis

• Agenda associativa

• Cercador de sales i espais

• Eina d’autodiagnosi

RECURSOS PRESENCIALS

• Lloguer i cessió de material

• Bústia per entitats

PROJECTE 2022

DESTACATS 2021 Tot el que el CRAJ ofereix a les entitats juvenils  
de Barcelona

LÍNIES ESPECÍFIQUES DE TREBALL PER AL 2022

• Publicació i aplicació del Marc Teòric

• Sistematització de les demandes i necessitats de 

les entitats

• Aplicació del nou sistema de gestió de 

formacions

• Consolidació del nou format de publicacions 

• Reestructuració de les categories del Cens 

d’entitats

• Ampliació de l’eina d’autodiagnosi 

• Millora general del lloguer, cessió i venda de 

material

• Revisió i millora dels processos interns de treball 

en equip 

• Renovació del butlletí setmanal Punt Info

• Definició d’una nova estratègia comunicativa

NOVA 
PÀGINA 
WEB!

NOU FORMAT 
DIGITAL 

D’ARTICLES I 
PUBLICACIONS, 

MÉS ACCESSIBLE

MÉS DE 100 
HORES DE 
FORMACIÓ 
GRATUÏTA 

PER ENTITATS 
JUVENILS MÉS DE 

100 HORES 
D’ASSESSO-

RAMENT  
A ENTITATS  
JUVENILS

NOVES 
PUBLICACIONS 

I FORMACIONS 
SOBRE 
FEMINISMES

ACTUALITZACIÓ 
DELS CRITERIS 

PER FORMAR 
PART DEL CENS 

D’ASSOCIACIONS 
I COL·LECTIUS 
DE JOVES DE 
BARCELONA
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ASSOCIACIONISME I ACTIVISME SOCIAL

• Cessió d’espais

• Allotjament entitats

• Altaveu de campanyes i moviments socials.

• Centre de Recursos per a les Associacions 

Juvenils de Barcelona (CRAJ).

• Assessorament i acompanyament en 

l’organització d’activitats a l’equipament.

SUPORT A LA CREACIÓ

• Programa musical

• Bucs d’assaig. 

• Concerts Fontana – LA FONT

• Districte Musical Jove Gràcia - DMJ

• Festival Brot

• Jams

• Cicle cantautores

• Programa audiovisual

• Gravacions i càstings

•  Podcast La Fontana

• Documentals frescos a la plaça

• Programa Arts escèniques

• Escena Fontana

• Assajos

• Exhibicions

• Rough Diamonds

• Programa d’arts plàstiques

• Exposicions

• Entre cavallets

• Les dones en l’art, Art i feminisme

• Fira d’art i artesania (Mostr’Art)

DINAMITZACIÓ JUVENIL I ACCIÓ SOCIOCULTURAL

• Punt de trobada 12 – 20 anys

• EnSEXtimem.

• Calendari festiu

• Espai de trobada

• Oci Esportiu

• Fontana lúdica

• Escape Room

• Fontana by Night

• Gràcia Zona 0

• Jocs de taula

• Videojocs

• Tallers

• Calendari singular

TREBALL TERRITORIAL

• Centres educatius

• Jornades amb centres educatius de secundària 

del districte

• Xarxes territorials

• La plaça com a espai de convivència

• La plaça com a galeria d’art

• Transformació de patis

• Activitats de patis

• Activitats a la plaça

• Joves plaça

• La Fontana surt al carrer

• Gràcia Riu, Cicle d’humor als barris de Gràcia

INFORMACIÓ I SUPORT

• Servei d’atenció a la ciutadania

• Punt infoJOVE Gràcia

• Aquí t’Escoltem

• Punt Jove Informa’t i Participa

• Visites i participació en jornades

SUPORT A L’OCUPACIÓ JUVENIL

• Joves Jo+ 

• Serveis Punt infoJOVE Gràcia de suport a 

l’ocupació juvenil

ESPAI REFERENT

• Equipament més sostenible

• Consums més sostenibles

• Concerts més sostenibles

• Espai de trobada més sostenible

• Marató d’Emergència Climàtica

• Verdinada

• Renova la teva roba jove

• Robacoop

• Gestió ciutadana

• Hort al terrat

• Compreses i copa menstrual

• Programació en clau de gènere i accessible

• Espai festiu

COMUNICACIÓ

• Butlletí electrònic

• Atenció al públic a través de les xarxes

• Comunicació del quotidià de l’equip i 

l’equipament

• Inversió econòmica en publicitat per a la difusió 

de les activitats i projectes

• Com has conegut aquesta activitat?

• Mitjans de comunicació

• Marquesina

• WhatsApp

• Agenda mensual en paper

• Fulletons

• Tríptic de presentació de La Fontana

• Plaques de les sales

• Creació de contingut en línia

• Coordinació amb els altres serveis del CJB

• Anàlisi de dades

• Tramesa interna i externa

DESTACATS 2021

ESPAI JOVE LA FONTANA LÍNIES 2022

NOU 
PROJECTE 

D’ACOLLIDA I 
ACOMPANYAMENT 

DE COMPANYIES 
JOVES DE TEATRE 
I DANSA ‘ESCENA 
FONTANA’. 

EXPOSICIÓ 
COL·LECTIVA 

D’ART I 
FEMINISME 

‘ELS NOSTRES 
COSSOS’ EN EL 

MARC DEL 8M.

CICLE DE 
CONCERTS 
A LA PLAÇA 
‘CANTAUTORES 

A LA PLAÇA’ 
FORMAT 
ÍNTEGRAMENT 

PER DONES.

ENSEXTIMEM, 
L’ESPAI ON PARLAR 

DE SEXUALITAT 
A TRAVÉS 

DE TALLERS 
I ACTIVITATS 
ARTÍSTIQUES

REFORMULACIÓ 
DELS CANALS 
COMUNICATIUS, 
SOBRETOT EL 
WHATSAPP I EL 
TIK TOK!

NOVA CONCEPCIÓ 
DE L’ESPAI DE 

TROBADA, 
ESTRENANT 
DECORACIÓ, 

MOBILIARI 
I UN ESPAI DE 

CONSULTA PER A LA 
SEXUALITAT!
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DESTACATS 2021

PUNT INFOJOVE GRÀCIA– PIJ GRÀCIA
INFORMACIÓ, ORIENTACIÓ I DIFUSIÓ

• Atenció al públic

• Accés a Internet i espai de treball

• Recursos informatius

• Suport al 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 els serveis de joventut del 

Districte

• Gràcia Zona 0

• Jornades amb centres educatius de secundària 

del Districte

• 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’Orientació Laboral

• Assessoria de Mobilitat Internacional

• Assessoria d’Orientació Acadèmica

• Referent d’Ocupació Juvenil

LÍNIES 2022
ACOMPANYAMENTS

TRAMITACIONS

• Carnets internacionals

• Tramitació Certificat de Delictes de Naturalesa 

Sexual

SERVEI REFERENT

• PIJ més sostenible

• Consums més sostenibles

• Marató d’Emergència Climàtica

• Verdinada

• Programació en clau de gènere i accessibile

COMUNICACIÓ

• Pàgina web

• Xarxes Socials

• Comunicació en cartelleria: agendes, tríptics i 

cartells

• Mitjans de comunicació

PARTIPIJES

DE TU A TU

XERRADA 
SOBRE CAMPS 

DE TREBALL 
INTERNACIONALS 

AMB SERVEI CIVIL 
INTERNACIONAL

CICLE TCA I 
GRASSOFÒBIA

SUPORT A 
TRÀMITS, BEQUES 
I CURRÍCULUM XERRADA 

VOLUNTARIAT 
LOCAL AMB PIJ 

SARRIÀ
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PROCEDÈNCIA 
DELS INGRESSOS

Subvenció Municipal

Subvencions d’altres administracions

Aportacions d’ens privats

Recursos Propis de l’Entitat

Facturació per projectes del CJB

Facturació del CRAJ

Facturació Espai Jove La Fontana

Taquillatge

Quotes d’Inscripció

Venda de productes

Publicitat i Esponsoritzacio

Altres

Ingressos financers

Total ingressos

Resultat

 A 

 B 

 C

 D 

 D1 

 D2 

 D3 

 E

 F

 G

 H

 I

 I1 

763.104 € 

21.200 € 

- € 

64.000 € 

3.000,00 € 

9.000,00 € 

52.000,00 € 

-€ 

10.500 € 

-€ 

-€ 

-€ 

- € 

858.804 €

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

Subvecions a altres entitats

Inversions

Altres despeses

Total despeses

 A 

 A1 

 A2 

 A3 

 A4 

 B 

 C 

 D  

 E 

 F

 G 

 H 

 I  

 J 

 K 

 L

 M

 N

 O

  

655.028 € 

221.908 € 

144.308 €

236.582 €

52.230 € 

10.000 € 

850 € 

10.155 € 

17.100 € 

4.750 € 

950 € 

13.600 € 

2.150 € 

5.050 € 

2.650 € 

123.452 € 

- € 

 5.000 € 

8.069 € 

858.804 € 

DESPESES TOTAL
858.804 € 

Subvenció Municipal

8.500,00 € 
Quotes d’InscripcióRecursos Propis  

de l’Entitat

SECRETARIAT

Presidència
Alba Legide 
Boca Ràdio
presidencia@cjb.cat

Vicepresidència
David Franquelo
Esplais Catalans (Esplac)
vicepresidencia@cjb.cat 

Secretaria
Patty Scherk
Joventut Nacionalista de Catalunya (JNC)
pscherk@cjb.cat

Tresoreria
Miguel Morilla
Associació d’Estudiants Progressistes (AEP)
mmorilla@cjb.cat

Vocal
Lahbib Sidahmed Hamdi 
Sàhara Dempeus
lsidahmed@cjb.cat 

Vocal
Anna Winkelmann
Joves Ecosocialistes 
awinkelmann@cjb.cat

Vocal
Clàudia Folguera
Associació de Joves Estudiants de Catalunya
cfolguera@cjb.cat 

CONSELL DE LA JOVENTUT DE BARCELONA

Gerència
Btíssam El Hannach
gerencia@cjb.cat

Directora de Programes
Joana Rafart
participacio@cjb.cat

Directora de Comunicació 
Laura Gràcia
comunicacio@cjb.cat

Tècnica d’Administració i Suport de Projectes
Marta Noguera
cjb@cjb.cat

Tècnica de Drets Civils, Salut i Emergència Climàtica
Clara Gené
dretscivils@cjb.cat 

Tècnica d’Educació i Territori
Emma Torres
educacio@cjb.cat i territori@cjb.cat

Tècnica de Món Estudiantil
Marta Muñoz
monestudiantil@cjb.cat

Tècnic d’Emancipació i Justícia Global 
Jordi Viñals
emancipacio@cjb.cat i global@cjb.cat 

CENTRE DE RECURSOS PER A LES ASSOCIACIONS 
JUVENILS DE BARCELONA

Coordinadora
Carmen Alonso-Villaverde
coordinacio@crajbcn.cat 

Tècnic informador
Xavi Becerril
info@crajbcn.cat

Tècnica d’assessoraments
Itzi Diez
assessoraments@crajbcn.cat

Tècnica d’acompanyaments
Júlia Sanuy
acompanyaments@crajbcn.cat

Tècnic de comunicació 
Oriol Miralpeix
comunicacio@crajbcn.cat

ESPAI JOVE LA FONTANA

Direcció 
David Villar
direccio@lafontana.org

Coordinació de projectes
Maria Badia 
projectes@lafontana.org

Dinamització
Dinamitzadora juvenil
Anabel Cuadrado
dinamitzacio@lafontana.org

Dinamitzadora d’arts escèniques i tallers
Plaça per cobrir
tallers@lafontana.org

Dinamitzadora d’arts plàstiques i exposicions
Mònica Justícia
capdesetmana@lafontana.org

Dinamitzador musical
Miquel Ponce
programacio@lafontana.org

Dinamitzador matins.
Cessions d’espai i allotjament d’entitats
Pau Mora 
suport@lafontana.org

Informadora i control d’accessos
Ariadna Marín
nit@lafontana.org

Comunicació
Aina Milà
comunicacio@lafontana.org

Sonorització
Anna Solà
so@lafontana.org
Joan Cabré
 suportso@lafontana.org 

PUNT INFOJOVE GRÀCIA

Informadores
Helena Torra
info@elpuntdegracia.org

Marta Ariza 
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


