
La Fontana: Oberta, plural, i de gestió ciutadana

L'Espai Jove La Fontana

L'any 2009 el Consell de la Joventut de Barcelona va traslladar-se de l'espai Transformadors a l'Espai Jove La  

Fontana. Amb els tres anys d'obertura d'aquest equipament, centenars d'associacions juvenils, grups de joves  

i joves individuals han omplert l'espai d'activitats i contingut, han marcat el seu caràcter i l'han fet esdevenir  

un espai de referència al territori. Poc a poc, també s'han anat definint i establint els diversos actors que el  

conformen i que comparteixen espai: 

– La Plataforma d'Entitats Juvenils de Gràcia

– El Centre de Recursos per a les Associacions Juvenils

– El Punt d'Informació Juvenil

– El Consell de la Joventut de Barcelona

– La dinamització de La Fontana

La Fontana acull activitats juvenils sorgides dels i les joves del territori i de ciutat, i des del CJB considerem  

que ha de seguir el següent model: 

• Espai amb un marcat caràcter associatiu juvenil i de referència pel moviment associatiu

• Espai amb una forta vinculació amb les entitats del territori

• Equipament on els i les joves no associats/des puguin trobar espais on realitzar activitats i que sigui  

una porta d'entrada al món associatiu

• Espai on es doni informació i assessorament tant a joves individuals com a associacions juvenils

• Espai obert i plural

La Plataforma per la Gestió Ciutadana

Des del mateix any 2009, el CJB forma part de la Plataforma per la Gestió Ciutadana (PGC) per la seva 

gestió del Centre de Recursos per a les Associacions Juvenils, servei municipal. La PGC, formada per 18  

entitats de la ciutat, entén la gestió ciutadana com una fórmula de gestió específica d’un equipament de



titularitat  municipal  o  d’un  projecte  d’intervenció,  acordada  entre  l’Ajuntament  de  Barcelona  i  el  teixit 

associatiu  del  territori  objecte  de  la  intervenció,  per  la  qual  una  entitat  es  fa  càrrec  de  la  gestió  d’un 

equipament i/o projecte d’interès general. Els trets que defineixen el model objectiu de gestió ciutadana són:

➢ Entitat representativa i avalada pel territori/sector

➢ Amb un projecte de barri de gestió d’un equipament o projecte d’interès general

➢ Acord de col·laboració entre  l’entitat  gestora  i  l’Ajuntament,  amb qui  s’estableix una relació de 

partenariat, formalitzat en un conveni

➢ Compromís de promoure canals de participació, oberts i transparents, a la ciutadania i entitats locals 

El fet que el CJB formi part d'aquesta plataforma va més enllà de la seva gestió del Centre de Recursos per a 

les Associacions Juvenils. Quan al CJB parlem de participació, l'entenem des de la seva vessant més amplia: la 

capacitat de decidir sobre tot allò que afecta directament o indirectament la nostra vida, sobre tot allò que 

condiciona el nostre entorn, les nostres relacions i possibilitats de desenvolupament personal i col·lectiu. En 

aquest sentit, apostem per que siguin les pròpies associacions les que puguin decidir sobre el funcionament i  

dinàmiques dels espais on duen a terme les seves accions, entenent que aquestes s'estan realitzant en espais 

de forta vinculació amb el territori.

La gestió de l'Espai Jove La Fontana

Tal i com s'ha descrit a l'inici, la Plataforma d'Entitats Juvenils de Gràcia conviu a la Fontana amb altres agents. 

Forma també part de la Comissió Tècnica de Seguiment, espai de decisió sobre les qüestions que afecten el  

desenvolupament ordinari del centre, com les activitats que s'hi realitzen o el funcionament del propi espai. 

Una de les  seves  principals  reivindicacions  des  que  l'equipament  va  començar  a  funcionar,  és  la  gestió 

d'aquest.  Des  del  CJB  s'aposta  per  recolzar  el  projecte  de  gestió  de  la  PEJG,  sempre  i  quan  aquesta 

plataforma: 

• Sigui  plural,  representativa  i  accepti  l'entrada  a  qualsevol  tipologia  d'entitat  amb  funcionament 

democràtic i que respecti els drets i deures de qualsevol persona en igualtat de condicions.

• Tingui voluntat de diàleg i cooperació amb tot el moviment associatiu juvenil i amb l'Administració  

Local.



• Tingui  en  consideració  el  model  d'equipament  pel  qual  el  CJB  aposta,  descrit  a  l'inici  d'aquest  

document.

El Consell de la Joventut de Barcelona pren els següents compromisos: 

• Mantindrà la voluntat de diàleg constant amb la PEJG.

• Tindrà en compte la PEJG per tots aquells projectes i accions que impliquin la xarxa associativa del  

territori.

• Impulsarà la interlocució amb l'administració per facilitar la gestió de La Fontana per part de la PEJG, 

sempre que aquesta compleixi els supòsits esmentats.

• Donarà suport als projectes de gestió ciutadana que sorgeixin a tots els districtes i que provinguin  

d'associacions juvenils i plataformes territorials de joventut, sempre i quan compleixin els mateixos  

supòsits. També impulsarà i facilitarà la interlocució amb les administracions de la mà amb les entitats  

implicades.
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