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1. Introducció

El Consell de la Joventut de Barcelona (CJB), nascut als anys vuitanta en el procés d'eclosió d'una societat  

civil  desperta  i  creativa  que  sortia  d'una  llarga  dictadura,  ha  estat  sempre  un  actor  protagonista  en  la  

discussió,  desplegament  i  avaluació  de les  polítiques  de joventut  aplicades  per part  de  l'Ajuntament  de  

Barcelona. Han passat molts anys ençà de l'aprovació del primer Pla Jove el 1985, però aquesta relació  

privilegiada que manté el CJB amb les polítiques de la seva competència no s'ha trencat; ans al contrari, hi ha  

una  voluntat  ferma  de  mantenir-la  viva  i  de  continuar  essent  un  agent  validador  d'aquelles  actuacions  

municipals adreçades a la població juvenil de la ciutat.

En aquest moment, en la primavera de l'any 2012, ens trobem amb una situació que no desitjaríem. D'una  

banda, el context socioeconòmic marcat per una aguda crisi a tots els nivells -local, nacional i internacional-  

ha  causat  i  continua  provocant  profundes  transformacions  en  tots  els  àmbits  de  la  vida  quotidiana.  En 

general, ens trobem en una fase històrica de recessió i retraïment que està impactant especialment en les  

classes populars i que s'ha acarnissat de manera salvatge en una generació de gent jove que, tot i ser la més  

preparada de la història a nivell formatiu, es veu atrapada en un horitzó sense expectatives professionals i  

vitals, sense possibilitats d'emancipar-se i afectada per una precarietat laboral asfixiant.

D'altra  banda,  a  nivell  municipal  les  polítiques  de joventut  que haurien de respondre decididament  per  

provar de resoldre o d'atenuar aquestes problemàtiques, resten estancades en un període de pròrroga de  

l'anterior plajovebcn 2006-2010, que no s'ha volgut o no s'ha pogut actualitzar fins avui. Independentment de 

quines siguin les responsabilitats polítiques en aquest fenomen de demora i de paralització d'una dinàmica 

d'actualització,  millora  i  implementació de les  polítiques de joventut  que hauria  de ser constant  en una  

conjuntura com l'actual, des del CJB considerem que cal fer el pas amb urgència i tornar a posar en marxa  

aquesta  redefinició  i  anàlisi  permanent  de  la  realitat  i  les  necessitats  que  presenten  els  i  les  joves  

barcelonines.

En aquest sentit, vàrem celebrar la intenció manifesta de l'actual Regidoria d'Adolescència i Joventut d'iniciar 

el procés d'elaboració d'un nou Pla Jove per a la ciutat i des del primer moment vam declarar la nostra  

voluntat d'aportar-hi l'opinió, els coneixements i les propostes del moviment associatiu juvenil de Barcelona.  

Tanmateix, tot i que fa uns mesos que va donar-se el tret de sortida, tot plegat no acaba d'agafar forma, i  

encara no s'han esclarit molts dels interrogants i moltes de les qüestions clau sobre el nou pla. Mentrestant,  

la situació es complica cada cop més per a adolescents i joves, i la legislatura avança irremeiablement.

Davant d'aquesta situació, el Consell de la Joventut de Barcelona presentem aquest document amb aquelles  
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reflexions i propostes de fons que considerem que cal tenir en compte en les properes setmanes i mesos de 

disseny, redacció i aprovació del nou pla director de joventut.

2. Recuperant el plajovebcn 2006-2010: no partim de zero!

El mes de novembre de 2011 es feia pública la Mesura de Govern de l'Ajuntament de Barcelona per al Procés 

d'elaboració  del  Pla  municipal  d'Adolescència  i  Joventut  2012-2015.  Una  de  les  primeres  coses  que  se 

n'extreuen de la seva lectura és la clara intenció de desmarcar-se de la norma precedent, encara vigent en 

fase de pròrroga, realitzada per la Regidoria de Dones i Joventut de l'anterior consistori local. No hi ha dubte  

que, avui, el plajovebcn 2006-2010 resulta clarament obsolet pel que fa algunes de les qüestions centrals que 

haurien d'atendre les polítiques de joventut en aquest moment, atès que va redactar-se l'any 2005, abans de  

l'esclat de la fase de crisi econòmica internacional. És un document nítidament situat en una fase expansiva  

de les polítiques públiques, amb objectius molt ambiciosos, amb un volum de propostes i accions previstes  

enormes,  i  amb  un  ventall  amplíssim  d'àmbits  d'intervenció.  Resulta  evident  que  es  contraposa  a  les  

consignes d'austeritat, de contenció i de despesa mínima imperants en temps més recents.

Això  no obstant,  tal  com vàrem escriure a la  valoració que el  CJB va  fer  del  plajovebcn després  de la 

finalització del període previst per a la seva aplicació, “hem cregut molt fermament en aquest pla com una molt  

bona guia per a realitzar bones polítiques de joventut i, per tant, apostem perquè el que no s’hagi pogut completar  

ara s’incorpori en el redactat del proper Pla Jove”. Que el moment històric que vivim i que la pròpia joventut 

barcelonina s'hagi transformat en profunditat en els més de set anys que ens separen de la seva redacció no  

vol  dir  que  no  puguin  extreure's  del  plajovebcn línies  de  treball,  elements  inspiradors  i  propostes 

absolutament aplicables en l'actualitat.

De fet,  una de les principals recomanacions metodològiques en el  procés d'elaboració d'un pla local  de  

joventut  és,  precisament,  avaluar  rigorosament  el  pla  anterior  per  detectar-ne  els  punts  forts  i  febles, 

aprofitar-ne els programes i iniciatives que hagin funcionat bé, finalitzar aquelles mesures previstes pendents 

d'acompliment... i alhora, és clar, identificar aquells aspectes erronis i deficitaris, allò que no ha sortit com  

s'esperava, sospesar els pros i contres d'algunes de les propostes que han generat més polèmica i problemes,  

etcètera. El desitjable és, per tant, que entre un pla jove i el següent s'estableixi un diàleg constructiu que en 

permeti l'actualització i la millora.

Així  doncs,  per tal  que pugui  realitzar-se  aquest  diàleg,  creiem important  tenir  en compte les següents 

consideracions per poder aprofitar tot el camí fet anteriorment, referent als aspectes positius del plajovebcn 

2006-2010:
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• Va estar precedit per un procés exhaustiu i extens de recopilació de dades, d'anàlisi de la 

realitat  juvenil  i  d'identificació  i  classificació  de  totes  les  intervencions  municipals  en 

matèria de joventut. Fruit d'aquesta etapa de diagnosi, que va anomenar-se projectejovebcn, varen 

publicar-se l'Informe d'Actuacions Municipals en Matèria de Joventut (2005) i l'Informe sobre la realitat  

de la joventut a la ciutat de Barcelona  (2005). Arran d'aquesta tasca d'investigació varen poder-se 

identificar amb objectivitat les característiques, necessitats i opinions de la població juvenil.

• Va comptar amb un procés participatiu obert, ampli i divers que va possibilitat la participació 

directa de 8.990 joves a títol individual i de 348 entitats de tota la ciutat (227 de les quals a través  

dels  espais habilitats pel  CJB).  Els mitjans,  físics i  virtuals,  van ser molt  nombrosos i  variats  per  

incloure el màxim de perfils participants. D'aquesta enorme quantitat d' inputs en resultà el Document 

Final de Conclusions del procés participatiu (2006), que recollia un total de 544 propostes concretes 

dirigides a formar part de les actuacions previstes al nou Pla Jove.

• Partia  d'una  perspectiva  teòrica  potent  i  conciliadora,  basada  en  el  paradigma  de  la 

joventut com a plena ciutadania i superant la divisió històrica entre les polítiques de transició a la 

vida adulta i les polítiques afirmatives de la condició juvenil. Des d'aquesta òptica, vinculada amb les  

aportacions teòriques més recents en el camp de les polítiques juvenils, es vol posar l'èmfasi en la  

condició de ciutadà de segona que limita i exclou els i les joves, impedint-ne l'emancipació i relegant-

los a feines basades en la temporalitat,  la infraremuneració i la precarietat laboral. Així, totes les  

actuacions,  ja  sigui  en  matèries  nuclears  (ocupació,  habitatge,  educació...)  com  en  les  dites  

perifèriques  (participació,  associacionisme,  oci  nocturn...)  han  d'anar  encaminades  cap  al  ple 

reconeixement de la condició de ciutadania de les persones joves, i a facilitar i garantir les seves  

possibilitats d'emancipar-se i de construir un projecte de vida autònom.

• Incorporava una visió integral i transversal de les polítiques de joventut , apel·lant i assignant 

a  tot  tipus  d'organismes  i  departaments  la  responsabilitat  de  desplegar  les  accions  previstes  i  

establint espais transversals de seguiment entre les administracions i  àrees implicades en la seva  

aplicació.  A més, va comptar amb la presència privilegiada del CJB com a  validador del 

disseny i implementació del procés participatiu.

• Preveia un gran nombre d'eixos i àmbits d'intervenció, atenent la complexitat i riquesa de les 

experiències juvenils i no obviant cap dels seus vessants de realització quotidiana. Així, juntament  

amb qüestions nuclears com ara l'emancipació, l'ocupació i la formació es desplegava un programa 
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d'intervenció pel que fa a participació i associacionisme, cohesió social, cultura i nit jove, consum i  

turisme, sostenibilitat i mobilitat, educació per a la pau...

• Establia i llistava objectius i mesures concretes, identificant quina era la institució o organisme 

responsable de llur aplicació, en vistes a una millor possibilitat de seguiment i avaluació posterior.  

Aquest  llistat  va  servir  per  a  l'elaboració  d'un  informe  final  d'avaluació  general  de  l'aplicació  i  

acompliment del pla.

• Va incloure la realització d'un Pla d'Equipaments Juvenils, imprescindible per al desplegament 

de la xarxa d'espais, recursos i serveis per als i les joves i les entitats juvenils.

És evident, però, que també hi han aspectes negatius de l'anterior pla director que caldria evitar en el procés  

d'elaboració del nou marc general per a les polítiques de joventut:

• Pel que fa al procés participatiu, hagués estat desitjable assegurar un major retorn a la població 

jove de la ciutat perquè sabessin i coneguessin quines eren les actuacions en matèria de joventut que  

realitza  l'Ajuntament.  Així  mateix,  hi  van  haver  moltes  propostes  sorgides  en  el  procés 

participatiu  que no van ser incloses  al  redactat  final  del  pla  sense  existir  una  justificació  al 

respecte.

• Es va produir un oblit greu pel que fa a alguns col·lectius rellevants de la població juvenil, com 

ara el segment LGTB, les persones amb diversa mobilitat funcional i cognitiva o els joves en risc  

d'exclusió social.

• Les sessions anuals de seguiment i avaluació previstes en el pla només varen realitzar-se 

en una ocasió (2009). Com a resultat d'aquest fet, es va fer impossible la introducció d'elements 

modificadors que responguessin a una realitat canviant i cada cop més crítica per a la joventut de la 

ciutat.

• L'avaluació final es va fer de forma unilateral per part de l'Ajuntament , sense consensuar-la 

amb tots els agents i actors implicats en el seu disseny i elaboració. Tampoc no s'inclou cap anàlisi ni  

valoració de conjunt, limitant-se a explicitar el nivell d'acompliment de cada mesura llistada, segons 

criteris molt optimistes.

7



Sobre aquest darrer punt, si es mira amb deteniment la valoració posterior publicada pel CJB, ressalta el fet  

que en molts casos es considera que l'índex de realització de les mesures previstes, que la Regidoria va xifrar  

en un triomfalista 60%, queda lluny del desitjable. A més, a nivell qualitatiu la majoria d'accions acomplertes  

foren les de caire més informatiu o divulgador, mentre que aquelles que comportaven un volum de recursos 

i  d'intervenció més elevat  varen quedar en el  calaix  de pendents  de realització:  construcció  d'habitatge 

dotacional per a joves, ampliació del mapa d'equipaments juvenils de la ciutat amb Casals de Joves i Espais  

Joves,  millora  de  locals  i  infraestructures  per  a  l'associacionisme  educatiu,  revisió  de  les  normatives  i  

ordenances reguladores de l'ús de l'espai públic, facilitació de l'accés a la cultura de la gent jove, rebaixa de  

les tarifes del transport públic, etcètera.+

En termes generals, es podria valorar també que el plajovebcn no va ser útil per evitar l'acarnissament 

dels efectes de la crisi sobre la població jove de Barcelona, que n'ha patit i n'està patint les dramàtiques 

conseqüències  en  una  situació  de  gran  indefensió  i  incertesa.  Les  taxes  d'atur  juvenil  creixen 

exponencialment, alhora que decau la taxa d'emancipació dels i les joves de la ciutat, en un moviment de  

regressió que ens trasllada a xifres comparables a la de fa algunes dècades. No hi ha dubte que les polítiques  

de joventut de l'Ajuntament haurien de servir per a invertir o, almenys, contrarestar l'impacte nociu de la  

conjuntura de recessió econòmica contra els sectors més dèbils de la societat, entre els quals es troba la  

joventut.

3. Comentaris sobre la Mesura de Govern i el procés seguit fins l'actualitat

Sobre la Mesura de Govern (novembre de 2011)

• No defineix cap marc teòric  ni  adopta  una perspectiva teòrica concreta sobre les polítiques de 

joventut  més enllà  de la  transversalitat,  obviant  el  camí  fet  en els  darrers  anys a l'entorn de la  

proposta de la plena ciutadania juvenil (p. 3-4).

• Presenta  un  calendari  precipitat  i  excessivament  executiu,  incompatible  amb  l'imprescindible 

component de debat, participació i consens amb els agents, entitats i professionals implicats (p. 8).

• No preveu mecanismes de participació real de la població juvenil. Es limita a llistar unes comissions 

de treball i a subsumir el procés participatiu del PAM, del tot insuficient.

• Elimina sense justificació prèvia la majoria d'eixos de l'anterior Pla Jove, allunyant-se de les apostes 

per una perspectiva àmplia del fet juvenil.

• No preveu una anàlisi de la realitat juvenil que permeti una diagnosi fiable i concreta de la situació 

actual.
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• Presenta una dotació pressupostària molt limitada (20.000 ).€

Sobre el procés previst

• S'ha  caracteritzat  per  una  certa  opacitat  i  per  una  manca  de  trasllat  d'informació.  En  diverses  

ocasions s'han produït canvis fruit de decisions poc consensuades.

• Fins la data hi ha hagut un lideratge feble que ha comportat una manca de claredat del procés en  

general: poca intensitat, mecanismes poc desenvolupats, discurs molt abstracte.

4.  Propostes  per  a  l'elaboració  del  nou  Pla  director  de  la  política  de  joventut  de 
Barcelona

• Redefinir el calendari i donar més temps al procés d'elaboració en el seu conjunt, que en cap cas pot 

resoldre's definitivament abans de finals de 2012.

• Reconsiderar el punt de partida prenent com a base el bagatge acumulat en els més de 30 anys  

d'història de les polítiques de joventut a Barcelona, aprofitant metodologies, propostes concretes,  

perspectives teòriques, eixos i àmbits d'actuació, model de procés participatiu, etcètera.

• Recuperar com a mesures a realitzar tot allò pendent de l'anterior  plajovebcn, especialment el Pla 

d'Equipaments Juvenils 2008-2015.

• Prendre l'acord d'impulsar un procés participatiu real,  amb mecanismes d'intervenció i  interacció 

amb la població juvenil,  amb la xarxa d'equipaments juvenils i els seus tècnics i professionals.  La  

participació no pot limitar-se en cap cas a una plataforma virtual; cal apropar-se als joves allà on es  

relacionen  (instituts,  zones  d'oci  nocturn,  gimnasos  i  poliesportius,  places  públiques,  casals  de 

joves...).  El  CJB  hi  aportarà,  com a  representant  del  moviment  associatiu  juvenil,  l'opinió  i  les  

propostes de les entitats juvenils de la ciutat.

• Millorar  els  mecanismes  de  seguiment  del  procés  d'elaboració,  fent  pública  i  accessible  la 

documentació i permetent una participació més constant dels agents implicats.

• Plantejar el fet que sense recursos suficients no són possibles objectius ambiciosos.
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APORTACIONS DEL CONSELL DE LA JOVENTUT DE BARCELONA

AL PROCÉS D’ANÀLISI DE LA REALITAT JUVENIL I DIAGNOSI PRÈVIA

PER A L’ELABORACIÓ DEL PLA DIRECTOR DE 

LES POLÍTIQUES D'ADOLESCÈNCIA I JOVENTUT DE BARCELONA 2012-2015
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1. Consideracions prèvies

Un bon pla d’acció no pot fer-se sense una diagnosi competent. Conèixer la realitat juvenil de l’entorn 

en  el  qual  es  pretén intervenir  és  el  punt  de  partida  per  al  posterior  desplegament  de  les  

polítiques de joventut, i ho ha de ser més encara en una conjuntura històrica com l’actual, que ha provocat 

i continua provocant transformacions en profunditat amb una gran rapidesa en la situació, les necessitats i les  

expectatives de futur de la població juvenil de la ciutat.

Entenem que  la  manca  de  pressupost  pot  ser  un  motiu  d’importància  per  tal  d’acotar  les  possibilitats  

d’elaboració d’un estudi de la realitat juvenil, limitant aquells objectius més ambiciosos i circumscrivint-lo als  

aspectes més rellevants i imprescindibles per a un mínim coneixement d’aquesta. Tanmateix, no compartim  

l’afirmació segons la qual no s’ha pogut impulsar ni el més reduït dels estudis per part d’algun organisme o  

entitat  qualificada  per  a  fer-ho.  En  un  entorn  canviant  com el  que  ens  trobem és  de  màxima 

transcendència que la diagnosi prèvia al pla director pugui fer-se sobre bases sòlides, en base a un 

compendi estructurat i sistematitzat de dades i d’informació rellevant, i no a partir de retalls més o 

menys inconnexos de l’explotació estadística, que no permeten una correcta interpretació dels mateixos ni  

dibuixen les relacions d’interdependència entre els diversos indicadors seleccionats.

Més enllà d’aquest fet, a més, la simple recol·lecció de dades quantitatives, inexcusables per a la 

construcció  de coneixement  objectiu,  ha  de  recolzar-se  també en informació  qualitativa  que 

permeti situar, alhora, els elements més subjectius expressats per la població destinatària de les 

polítiques  previstes,  així  com  prioritzar  i  relativitzar  les  primeres  conclusions  exclusivamrnt 

estadístiques. En aquest sentit volem recordar que en el procés d’elaboració de l’anterior plajovebcn vam 

poder  comptar  amb una  diagnosi  completa,  que  combinava  quadres  extrets  dels  sistemes  d’indicadors 

estadístics recopilats durant els anys anteriors amb una Enquesta de la joventut de Barcelona dirigida a 1.200 

persones  d’entre  15 i  29 anys,  escollides  de forma aleatòria  en  base  a  criteris  de proporcionalitat  per 

assegurar la representativitat de la mostra. Només aquesta via d’entrada directa de l’opinió i preferències  

expressades per part de la gent jove permet contextualitzar i interpretar adequadament els números que  

ens proporcionen els estudis i resultats quantitatius.

Assumint que el procés en què ens trobem immersos ha adduït nombroses mancances referents a 

les qüestions que hem exposat anteriorment, des del Consell de la Joventut de Barcelona hem volgut 

contribuir, igualment, a millorar i refinar aquesta anàlisi de la realitat juvenil, a partir de la informació que  
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coneixem de  primera  mà  o  a  partir  d’estudis  i  informes  d’altres  entitats  i  institucions.  A  continuació,  

descrivim els elements que des del CJB considerem com un mínim irrenunciable dels aspectes que s’haurien 

de contemplar i incloure en la realització del diagnòstic pel Pla Director de les Polítiques d’Adolescència i  

Joventut de l’Ajuntament de Barcelona.

En referència a aquests indicadors, alguns d’ells no han estat desenvolupats, bàsicament per dos motius:  

d’una banda, pel fet que es tracta de dades purament analítiques i informatives que ja apareixien al document  

de dades aportat des de la Coordinació del Pla Jove i que creiem que simplement han de ser bolcats. De 

l’altra, perquè són elements que considerem primordials, però que no hem tingut la capacitat de traduir-los  

en  un  diagnosi  analític  perquè  no  disposem dels  recursos  tècnics  ni  materials  per  a  fer-ho  (i  perquè  

correspon, en tot cas, a l’Administració municipal desenvolupar-ne l’estudi). També volem fer esment al fet  

que, excepte que s’indiqui el contrari,  les dades fan referència als i  les joves de tot Catalunya, atès que  

pràcticament no disposem d’estudis que concretin el marc geogràfic en l’àrea de la ciutat de Barcelona.

Al marge de la seva concreció, tanmateix, manifestem la voluntat i la convicció que aquests temes han de ser  

tractats i estudiats des de la Coordinació del Pla Jove i les comissions que s’escaiguin.  

2. Dades, indicadors i informació rellevant per a una diagnosi

Demografia

○ Dades rellevants per a la diagnosi:

■ Incloure un anàlisi demogràfic exhaustiu del col·lectiu juvenil a la ciutat, incloent les 

especificitats de cada districte.

■ Reflectir la distribució territorial de la població estrangera menor de 30 anys.

■ Llengües  pròpies  de  la  joventut  a  Barcelona.  És  interessant,  tot  i  que  no 

imprescindible, conèixer els nivells de coneixença i ús de la llengua catalana.

■ Taxes de nupcialitat i de divorcis entre joves.

■ Taxes de fecunditat de la població menor de 30 anys.
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Educació

Com a  reflexió  general,  cal  entendre  l’educació  des  d’una  perspectiva  àmplia,  i  no  només  des 

d’aquella reglada o formal. Més enllà de l’escola, centres d’educació secundària, centres de formació 

professional o universitats, existeix un gran ventall d’agents que realitzen una tasca educativa, com és 

el  cas  del  moviment  associatiu  de  la  ciutat.  Especialment,  les  associacions  educatives  o  el  que 

coneixem com agrupaments  escoltes  i  esplais,  són  espais  educatius,  inclosos  dins  l’educació  no 

formal que són crucials en l’educació d’infants i joves.

○ Dades generals del sistema educatiu:

■ Nivells formatius de la població juvenil.

■ Nombre d’estudiants de cada itinerari i opció formativa.

■ Relació amb el nivell formatiu de la família d’origen.

■ Situació  de  l’estudiant:  a  temps  complet,  a  temps  parcial,  combinant  amb 

ocupacions laborals o domèstiques, etc.

○ Universitats: per  al  curs  2012-2013 es  preveu un  increment de les  taxes que pot 

arribar fins al 66%. Això suposa un increment de preu d’entre 600 i 900 euros en funció 

de la carrera, i per tant una dificultat real i tangible en l’accés als estudis. També s’han vingut 

apujant  de forma desmesurada els recàrrecs per segones i  successives matrícules de les 

assignatures,  i  pitjor  encara,  es  penalitza  l’estudi  de  segones  carreres  amb  un  40% 

d’increment sobre el preu normal.

○ Secundària:

■ Els centres públics augmentaran la seva ràtio fins a 35 alumnes per aula. Això pot  

suposar un detriment en la qualitat de l’educació.

■ Es detecta una gran sortida del sistema educatiu per part dels estudiants 

d’origen  nouvingut  en  finalitzar  l’etapa  obligatòria:  del  31,5%  a  l’ESO  a 

només el 6,5% al Batxillerat i l’11% als cicles formatius (dades de 2010).

■ Caldria  saber  quants  centres  i  quin  total  d’alumnes  es  troben  actualment  en 

barracots a la ciutat.
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■ Dades de distribució d’alumnes nouvinguts entre els diversos centres de la xarxa 

pública i concertada.

 

○ Fracàs escolar i absentisme: la taxa de fracàs escolar de dades del 2010 a Catalunya se 

situava al  29%, bastant per sobre del  14,1% de mitjana europea.  Ara bé,  el  fet  que el  

mercat laboral estigui en un moment on no es genera ocupació, fa que els joves optin per  

seguir estudiant com a alternativa a l’atur i com una estratègia a mig-llarg termini per sortir  

més ben preparats al mercat laboral. Les dades mostren un augment (del 8%) de joves de  

16 a 29 anys que cursen estudis respecte el primer trimestre de 2008, assolint una taxa del 

46% (Observatori Català de la Joventut).

Cohesió Social i Drets Civils

○ Constatem  un  nivell  d’atenció  encara  deficient  pel  que  fa  a  la  diversitat  de 

procedències  i  a  l’aprofundiment  en  el  reconeixement  i  el  coneixement  de  la 

diferència, relacionant-les de forma transversal amb dades i indicadors d’altres blocs (taxes 

de  fracàs  escolar,  d’escolarització  postobligatòria,  d’emancipació  domiciliar,  d’ocupació  i  

d’atur, etc.).

○ Caldria aportar algunes dades sobre la situació i la visibilitat del col·lectiu LGBT entre la 

joventut de la ciutat.

○ Es detecta en nombrosos estudis la permanència de les desigualtats de gènere  pel 

que fa a les retribucions salarials, la distribució dels càrrecs de responsabilitats en el món  

laboral i en l’esfera pública, el nivell d’implicació en les tasques domèstiques i en l’atenció a 

fills i persones dependents...

Emancipació: Ocupació i Habitatge

Sens dubte, en un moment com l’actual és l’aspecte més central i que actualment presenta les dades 

més desoladores pel que fa a la joventut. Les dades són inacabables, però creiem essencial enfocar  
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l’atenció en els indicadors següents:

○ La taxa d’emancipació dels joves entre 16 i 29 anys pel 1r trimestre de 2012 ha estat d’un 

26,5%. El percentatge de joves que viuen fora de la llar d’origen es baixa una mica respecte 

el trimestre anterior (que va ser d’un 27,2%). L’any 2007 aquesta taxa va arribar a un màxim 

del  33,7%.  La  tendència  de  la  taxa  d’emancipació  ha  seguit  en  paral·lel  a  la  situació 

econòmica. La creixent inestabilitat i les dificultats del mercat de treball han fet que des de  

l’últim trimestre de 2007 hi hagi hagut una caiguda continuada, ensorrant-se fins a nivells de 

2004 (OCJ).

○ La crisi s’ha manifestat amb especial virulència sobre els joves. Els creixements relatius de  

l’atur i les destruccions d’ocupació han estat més intenses en el col·lectiu de població activa  

jove. En concret, la taxa d’atur de la població treballadora entre 16 i 29 anys (36%) 

se  situa  més  de  13  punts  per  sobre  de  la  taxa  d’atur  de  la  població  general 

(22,5%). I, la de la població entre 16 i 24 anys és més del doble (50,1%) . (OCJ, 1r 

trimestre 2012)

○ Des del 2007, del total de llocs de treball destruïts, el 76,6% eren ocupats per joves. 

(OCJ, 1er trimestre 2012). 

○ En números absoluts, des del primer trimestre de 2012, a Catalunya hi ha 334.000 llocs de  

treball menys ocupats per joves de 16 a 29 anys. Aquesta mateixa dada pels majors de 29 

anys és de 102.000 llocs de treball menys.

○ Si bé la contractació temporal és característica del conjunt de la població treballadora en el 

nostre país, ho és amb especial intensitat entre els joves. Això es tradueix en una taxa de 

temporalitat per a la població treballadora entre 16 i 29 anys que dobla la taxa de  

temporalitat de la població general, i gairebé la triplica quan es considera la població 

compresa entre 16 i 24 anys. (OT, 4t trimestre 2011)

○ De gener a desembre de 2011, els joves han signat el 42% del total de contractes realitzats  

a  Catalunya  (898.578 de 2.137.449),  dels  quals  el  90,6% han estat  temporals  (814.201 

contractes)  i  el  9,4%  indefinits  (84.377  contractes).  La  proporció  de  contractes 

temporals entre els joves és superior a la de la mitjana de la població (89,1%) i,  

per extensió, la d’indefinits és més baixa (9,4% enfront del 10,9%). (OCJ 1er trimestre 
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2012).

○ La temporalitat de l’ocupació dels joves és del 40,6% en front del 14% dels adults.

○ Si es té en compte el gènere, destaca que, per primera vegada, l’atur masculí supera el 

femení: 39,2% i 32,6% respectivament. Una diferència de 6,6 punts que podria tenir 

l’explicació en el major nivell d’estudis que registren les dones i en la destrucció de llocs de  

treball en sectors tradicionalment masculinitzats, tals com la construcció.

○ Des de l’inici de la crisi s’ha posat de manifest com l’atur afecta molt més als joves amb 

un nivell  d’estudis  inferior (el  50% en  front  el  27,2% de  joves  amb  ensenyaments 

postobligatoris). L’educació és, doncs, un element clau per tenir una posició més segura al  

mercat laboral.

○ La població estrangera també és un dels sectors socials més afectats per l’atur. Gairebé la 

meitat dels joves actius estrangers de 16 a 29 anys estan en situació d’atur( 47,6%) 

en front del 32,6% de joves amb nacionalitat espanyola.

○ Un 15,3% dels joves actius estan a l’atur des de fa més d’un any. Això representa una mica  

menys de la meitat dels joves aturats (36%). El trimestre passat aquesta xifra era del 13,5% 

així que en tres mesos ha augmentat gairebé 2 punts.

○ L’atur de llarga durada afecta més als joves (15,3%) que als adults (10,7%). Però on 

es veu una diferència important és entre els homes i les dones joves. L’atur de llarga durada  

és d’un 18,9% entre els homes joves actius i d’un 11,4% entre les dones.

○ Només reben cobertura o subsidis un 20% dels joves aturats. Això vol dir que vuit de 

cada deu joves que estan a l’atur no reben subsidi ni prestacions. Això es deu al fet que  

molts d’aquest joves aturats o bé no han cotitzat encara o ho han fet molt poc, ja sigui  

perquè  busquen  la  seva  primera  feina  o  perquè  han  tingut  feines  amb  contractacions 

precàries. Entre la població adulta, el percentatge d’aturats amb cobertura augmenta  fins un 

42,1%. (Totes aquestes dades són extretes de l’Observatori Català de la Joventut, informe 

del 1r trimestre de 2012).

○ Altres dades d’interès prioritari per a la diagnosi serien:
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■ Conèixer la relació existent entre llocs de treball que estan ocupant els i les 

joves  i  el  seu  respectiu  nivell  d’estudis,  amb  l’objectiu  d’identificar  quin 

percentatge estan afectats  per  la  infraretribució  i  la  manca  de reconeixement  o 

adequació de les seves feines amb la seva formació acadèmica.

■ Establir una relació entre la mitjana dels sous de la població d’entre 15 i 29 

anys, i els preus mitjans actuals dels lloguers i les hipoteques immobiliàries, 

permetria parlar i comprendre l’afectació en la taxa d’emancipació juvenil. Quin tant 

per cent del  sou cal  destinar  a pagar el  lloguer?  Quin tant per cent a  pagar les 

despeses? I el menjar?

■ Analitzar amb detall les condicions d’emancipació dels i les joves que ho 

han fet (si comparteixen pis, si viuen en parella o sols, okupant...), per tal d’establir  

les  pautes  i  els  percentatges  registrats  en  les  diverses  tipologies  d’emancipació 

domiciliar. Seria convenient, també, conèixer  quantes d’aquestes persones són 

totalment autònomes econòmicament i quantes continuen rebent un ajut per 

part de l’entorn familiar, etcètera.

■ Computar  quants joves només estudien davant la impossibilitat de trobar 

una feina en unes condicions mínimament dignes.

■ Conèixer quin percentatge de joves catalans/es han marxat i estan marxant 

per desenvolupar els seus projectes de vida professional i personal fora de 

Catalunya i de l'Estat Espanyol. Quantes d’aquestes persones es corresponen a 

perfils d’alta qualificació i quantes a baixa qualificació, i quin tipus d’ocupació i de  

feina obtenen a l’estranger.

Associacionisme i Participació

○ Es detecta  una manca de facilitats pel  que fa a recursos i  permisos per part de 

l’Ajuntament en l’ús de l’Espai Públic que fan (o volen fer) les associacions juvenils.
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○ No és cert que els joves participin menys que la població adulta.  Els estudis recents 

de l’OCJ sobre participació política permeten destacar les dades següents:

■ Els joves prefereixen les formes de participació menys institucionals i més 

vinculades directament a les causes. Les persones joves són més actives que les 

adultes  i  escullen formes de participació  reivindicativa  que estan més  vinculades 

directament als motius pels quals participen: les manifestacions – hi ha participat un 

43,8% dels joves, enfront d’un 27,6% dels adults- la participació en debats polítics –

un 21,6% enfront d’un 11,5%- o la intervenció en activitats il·legals de protesta -un 

12,6% dels joves enfront d’un 2,3% dels adults. En canvi utilitzen menys les formes  

tradicionals de participació mediades i institucionals, com ara el vot –un 64,9% dels 

joves  enfront  un  80,8% dels  majors  de  29  anys-,  el  contacte  polític  –un  18% 

enfront d’un 25,2% dels adultso la militància política i sindical.

■ En general la gent jove no és menys participativa, sinó que opta per un 

repertori  de  participació  diferent  dels  adults. Prefereixen  formes  més 

individualitzades que permetin una relació més directa amb el  motiu pel  qual es  

mobilitzen;  en  canvi,  intervenen  menys  que  els  adults  quan  cal  una  mediació 

d’agents amb qui se senten poc identificats (com ara els i les representats polítics o  

els partits).

■ La  desafecció  política  no  és  un  fenomen  juvenil:  afecta  igual  a  tota  la 

població. Les actituds d’implicació política són pràcticament idèntiques entre joves i  

adults. En el principal indicador d’afecció política (l’interès per la política), els i les 

joves es mostren fins i tot lleugerament més interessats que els adults (en una escala  

del  0 al  10, els joves puntuen 5,70 i els  adults 5,55). I  quant a la satisfacció del  

funcionament  de  la  democràcia,  els  resultats  també són molt  similars.  Aquestes 

dades  desmenteixen  la  visió  de  les  persones  joves  com  un  grup  especialment 

desafecte i apàtic respecte a la política.

■ Els joves s’associen menys, però ho fan amb més intensitat.  Un 66,3% dels 

individus majors de 29 anys participen en una associació (excloent les esportives) on 

hi col·laboren. Entre els joves aquest percentatge és tan sols el 46,5%; hi ha, per 

tant,  una  diferència  de  20  punts.  Tanmateix,  aquesta  col·laboració  pot  ser  de 

qualsevol  tipus:  fent-se soci,  donant suport  econòmic,  participant puntualment o 
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com a organitzador. Si ens fixem en la forma de participació més intensa en entitats 

–és a dir,  ser-ne responsable o organitzador-,  els joves superen lleugerament els 

adults  (un  11,2% enfront  d’un  10,6%).  Per  tant,  si  bé  és  cert  que  hi  ha  més 

participació associativa entre els adults, en els llocs de responsabilitat les diferències 

entre joves i adults desapareixen. Quan un jove decideix col·laborar amb una entitat  

tendeix a fer-ho amb un grau d’implicació superior al d’un adult.

○ Segons el Cens d'Associacions, Grups i Xarxes de Participació Juvenil de Barcelona del Centre de 

Recursos  per  a  les  Associacions  Juvenils  de  Barcelona  (CRAJ),  actualment  hi  ha 

registrades un total de 903 entitats juvenils a la ciutat de Barcelona (dades de maig de 

2012).

○ Continua  existint  una  greu problemàtica que afecta els  locals  de les  associacions 

juvenils. La impossibilitat de pagar lloguers, la dificultat en la cessió d’espais per part de 

l’Administració o altres ens, fa que es continuï reclamant una millora en aquest sentit. Així  

mateix, es continua reclamant que es garanteixi el finançament públic a través de convenis i 

subvencions, així com millores en els preus del transport públic en general per a joves i en 

concret per a usos associatius. A mode il·lustratiu, destaquem les dades següents extretes de 

l’estudi de la Fundació Ferrer i Guàrdia (any 2006), que no han variat substancialment:

■ Un 63% de les entitats i equipaments compten amb locals de més de 30 

anys d’antiguitat.  El 73% dels centres d’esplai i agrupaments escoltes estan en 

locals  de  més  de  30  anys  d’antiguitat.  Els  espais  més  “nous”  són  els  dels 

equipaments infantils  i  juvenils.  La  meitat  d’aquests  espais  té entre  10 i  30 anys 

d’antiguitat.

■ Les entitats juvenils disposen de 45.000 metres quadrats. Els grups d’esplai i 

agrupaments escoltes ocupen el 60% d’aquest espai, 28.000 metres quadrats (no es 

compten els patis, que sumen 18.000 metres).

■ Una de cada tres entitats i equipaments compta amb menys de 100 metres 

quadrats per als joves. Els espais més grans són els dels equipaments municipals 

de joventut,  seguit  dels centres d’esplai  i  agrupaments escoltes.  Als equipaments 

generalistes només es dedica una mitjana de 73 metres quadrats per als joves.
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■ El 62% de les associacions i equipaments analitzats han de compartir la 

seva seu amb altres entitats i/o serveis. Les entitats que comparteixen locals en 

una  proporció  més  gran  són  els  centres  d’esplai  i  els  agrupaments  escoltes; 

comparteixen els locals el 67% dels esplais i agrupaments escoltes.

■ Un 65% de  les  entitats  i  equipaments  analitzats  compta  amb barreres 

arquitectòniques (un 84% dels locals dels centres d’esplai i agrupaments escoltes i  

un 54% dels equipaments i serveis municipals per a infants i joves). 

■ Només el 60% de les entitats i equipaments juvenils disposen de magatzem.

■ La meitat de les entitats i equipaments no té calefacció.  Únicament el 34% 

dels  centres  d’esplai  i  agrupaments  escoltes  en  té.  Dues  de  cada  10  entitats  o 

equipaments tenen aire condicionat.

■ Només el 7% de les entitats tenen els locals de propietat, un 25% paguen un 

lloguer i un 68% són cedits per altres organitzacions o institucions. En el cas dels 

centres d’esplai i agrupaments escoltes no arriba a l’1% els que són propietaris de la 

seva seu, un 16% estan de lloguer i la majoria, un 83%, estan en locals cedits per 

altres institucions. Gairebé la meitat de les entitats del CJB estan en locals de lloguer.

■ Excloent  les  entitats  que  tenen el  local  en  propietat,  l’Església  Catòlica  és la 

propietària del 41% dels locals de les entitats analitzades.  Més de la meitat 

dels grups d’esplai i agrupa- ments escoltes utilitzen locals propietat de l’Església.  

Només un 14% dels centres d’esplai i agrupaments escoltes estan en locals 

de l’Ajuntament de Barcelona. En els apartats de valoració global, de la relació 

amb el propietari, dels espais i del mobiliari, els locals propietat de l’Església Catòlica  

obtenen millors resultats que els de l’Ajuntament de Barcelona.

■ Un 34% de les entitats paguen quota per la utilització del seu local (un 27% 

dels centres d’esplai i agrupaments escoltes, un 49% de les entitats membres del  

CJB i un 33% de les altres entitats juvenils). Caldria conèixer quin és el preu mitjà 

del lloguer en l’actualitat que paguen les entitats juvenils  (el 2006 era de 

660 ).€
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■ Un 43% de les entitats consideren que el seu local és insuficient per satisfer 

les seves necessitats. Aquests reclamen un total de 16.000 metres quadrats més.

○ Altres dades rellevants per a la diagnosi:

■ Percentatge i número total de joves associats/ades a Barcelona.

■ Perfils principals de joves associats/des.

■ Principals tendències pel que fa a itineraris associatius.

Salut

○ Dades rellevants per a la diagnosi:

■ Detecció i anàlisi de les principals causes de mortalitat juvenil.

■ Taxes de sinistralitat viària entre joves.

■ Dades sobre consum de drogues.

■ Dades sobre tabaquisme, consum d’alcohol i altres substàncies legals.

■ Dades sobre malalties de transmissió sexual.

■ Dades sobre embarassos prematurs i avortaments entre joves.

■ Incidència de malalties i trastorns mentals en la població juvenil (depressió, angoixa, 

crisis d’ansietat, etcètera).

■ Incidència de trastorns alimentaris (anorèxia, bulímia, etc.) en joves.

■ Casos registrats de bullying i altres situacions de risc per a adolescents i joves.

○ Es constata una manca d’espais lliures i gratuïts per a la pràctica esportiva.

Mobilitat

○ Calen dades de mobilitat entre els i les joves. Quin tipus de transport predomina i en 

quin percentatge? Quines són les combinacions més habituals? Quin volum representen del  

total d’usuaris i usuàries del sistema públic?

○ Constatem elevats preus del transport, i existència d’un sistema tarifari que no s’adequa 
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a les necessitats i situacions reals dels i les joves i de les seves associacions. La despesa que  

suposa la T-Jove (que s’ha d’efectuar en un sol pagament i es tracta d’una quantitat elevada)  

fa  que  molts  joves  no  es  puguin  permetre  el  seu  pagament.  Així  mateix,  aquelles 

associacions juvenils com són els esplais o agrupaments escoltes que utilitzen el transport  

públic de manera regular en les seves activitats no gaudeixen de beneficis reals amb un títol  

que els beneficiï plenament. 

Oci, Lleure i Temps Lliure

○ Dades rellevants per a la diagnosi:

■ Quantitat mitjana de temps lliure disponible de la població juvenil, desagregada 

per grups d’edat (12-15, 16-18, 19-25, 25-30). Diferenciació entre dies feiners i caps 

de setmana.

■ Principals  ocupacions declarades del  temps lliure per  part  dels  i  les  joves, 

desagregades per grups d’edat, per sexe i per nacionalitat.

■ Nivells de consum cultural entre joves (cinema, literatura, art i museus, lectura 

de premsa, etc), per freqüència, grups d’edat i sexe.

■ Nivells de pràctica físicoesportiva entre joves, per freqüència, grups d’edat i 

sexe.

■ Percentatge  d’institucions  culturals  i  artístiques  que  ofereixen  descomptes  i 

avantatges per al públic jove.

■ Pel  que fa  a  l’oci  nocturn,  convindria  conèixer quin percentatge de la  joventut 

acostuma  a  sortir  de  nit,  i  en  relació  a  aquesta  pràctica  identificar  els  hàbits  i  

regularitats  principals,  els  productes  que  es  consumeixen  i  les  ubicacions 

geogràfiques en què es localitza l’activitat.

Societat de la Informació

○ Utilització de l’ordinador i internet,  freqüència i  lloc d’utilització principal,  per grups 

d’edat i sexe.
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○ Internet s’estén com un vehicle de participació política per a totes les edats,  però hi ha  

diferències  quant  al  tipus  d’utilització.  La  introducció  d’Internet  té  un  clar  component  

generacional: les generacions més joves han estat les primeres a integrar l’ús de la xarxa,  

especialment per a activitats que van més enllà de la feina. Però el que s’observa a les dades 

és  que  els  altres  grups  d’edat  (amb  excepció  dels  majors  de  65  anys)  també  hi  han  

incorporat  Internet com un vehicle  de col·laboració  i  de relació amb l’Administració.  El 

resultat d’això és que la participació via Internet ja no és un fenomen exclusivament juvenil ja  

que la població de 30 a 64 anys l’utilitza per motius força similars. Sí que hi ha diferències en  

el  tipus  d’ús  que  en  fan:  els  adults  acostumen  a  servir-se  d’Internet  per  fer  gestions  i  

contactar amb administracions i partits polítics; en canvi, els joves l’utilitzen com a vehicle de 

comunicació, informació i discussió més informal i entre iguals. Sembla, per tant, que les 

diferents  pautes  de  comportament  en  la  participació  online  segons  l’edat  no 

responen al fet que els joves utilitzin la xarxa i els adults no, sinó que reprodueixen 

les diferències que s’observen en la participació offline.   
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Introducció

Després d'acomplir-se la meitat del període d'implementació del Pla d'Equipaments Juvenils de Barcelona 

2008-2015 (PEJB), és un bon moment per fer balanç de les actuacions realitzades i d'aquelles que encara  

resten per efectuar. 

Des del Consell de la Joventut de Barcelona n'hem fet un anàlisi, tenint en compte els següents paràmetres: 

● D'una banda el territori, és a dir, hem analitzat quina és la situació de les actuacions de cada un dels  

districtes per veure quins són els territoris que requereixen una major atenció.

● D'altra banda, també hem fet una valoració en funció dels tipus d'equipaments, tenint en compte que 

els Casals i els Espais Joves són obres més costoses que no pas els Punts d'Informació. En aquestes  

variables hem de remarcar que, a diferència de les subdivisions que es mencionaven al PEJB, i a fi de 

fer  la  valoració el  més  senzilla  possible,  hem posat  en un mateix  sac tenint  en compte la  seva 

similitud, els Punts d'Informació Juvenil amb els Serveis d'Assessorament Especialitzat, els Casals de 

Joves amb els Espais 12-16, i els Espais Joves amb els Espais Joves Especialitzat. De tal manera que la 

nostra  valoració  es  basa  sempre  en  només  tres  categories  diferents.  La  justificació  d'aquesta 

agrupació rau en la similitud de les actuacions i amb la pròpia classificació genèrica que realitza el  

mateix PEJB. 

● L'altra variable que hem valorat és el tipus d'actuació a realitzar, categorització estipulada dins del  

propi PEJB i que fa referència a la complexitat de les obres a efectuar en cada una de les actuacions. 

● La divisió en dos períodes: 2008-2011 i 2012-2015. Les actuacions previstes al PEJB oscil·len entre el  

2008 i el 2015, per tant, no es poden valorar de la mateixa manera les previstes per abans del 2012 

que les estipulades posteriorment. D'aquesta manera ens permet veure clarament si s'estan complint 

els objectius de forma temporal o si pel contrari, les previsions s'estan endarrerint.  

A mode introductori, i destacant les principals dades que es presenten en el document, creiem important  

ressaltar la següent informació, considerant-la d'especial rellevància:

A nivell  territorial els  districtes de l’Eixample, Sants-Montjuïc, Horta Guinardó, Nou Barris i  Sant Martí,  

encara manquen per realitzar més d’un 50% de les actuacions previstes. Cal tenir present que no estem 

tenint en compte la variable temporal i, per tant, no s’està valorant la data de realització de cada una de les  

actuacions. (Per veure anàlisi més acurat a nivell territorial mirar el document complert).

D’altra banda, pel que fa a la variable temporal, destaca que només s’han realitzat 23 actuacions del total, és  

a dir, el 44%, mentre que han quedat per realitzar 29 (56%). Si aquestes dades les desglossem per etapes  

veurem que de les actuacions previstes entre el 2008 i el 2012, se n’han realitzat 18 (55%), mentre que el  

45%, (15 actuacions), encara resten per fer. Pel que fa al període 2012-2015 destacar que s’han realitzat i,  
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per tant, s’han avançat al seu període d’execució 5 actuacions, el 26% del total, mentre que encara queden  

per realitzar-ne 14 més (74%). Aquest desajust d’actuacions pot trobar la seva explicació a l’hora de valorar  

la següent variable: la tipologia d’equipaments. 

En aquest punt destaca, clarament, la realització d’actuacions relacionades amb el Punts d’Informació juvenil i  

Centres d’Assessorament  Especialitzat,  dels  quals  ja  s’han realitzat  15 de les  20 actuacions previstes,  3  

d’elles, del període 2012-2015. D’altra banda, destaquen negativament els Casals de Joves i Espais 12-16,  

dels quals només s’han realitzat 4 actuacions de les 19 previstes. (de les 15 actuacions pendents, 7 s’haurien 

d’haver realitzat abans del 2012). I en una proporció no gaire millor, Espais Joves i Espais Joves Especialitzats,  

dels quals, només se n’han realitzat 4 del 13 previstos. 

Per acabar d’aprofundir més en l’anàlisi, tal i com ja hem explicat al començament, també hem valorat el  

tipus d’acció a realitzar, que de major grau de complexitat i inversió a menor, quedaria de la següent manera:

• Nova Construcció, de les quals només se n’ha realitzat 2 de les 18 previstes. 

• Rehabilitació i Adequació, de les quals s’ha realitzat 2 de les 5 previstes. 

• Reformes per Adequació on en destaquen 8 de realitzades de les 14 totals. 

• Adequació, que és la tipologia que més s’ha realitzat, 9 de les 13 previstes. 

• Les dues d’Inclusió a la Xarxa Municipal d’un servei supramunicipal ja han estat realitzades. 

Així doncs, i tenint en compte els arguments explicats, és fàcil deduir que les actuacions que s’han realitzat  

són,  majoritàriament,  les  que requerien menor inversió,  deixant les  obres més complexes pendents  de  

realització. 
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Districtes

Ciutat Vella 

Equipaments inicials (abril’08) 

Tipus Punt d’Informació Juvenil Àmbit Ciutat 

Identificació Centre d’Informació i Assessorament per a Joves – CIAJ 

Adreça c. Sant Oleguer, 6-8 

Actuacions realitzades (maig’08 – gener’11) 

Equipament Adreça/ Ubicació  Actuacions 

PIJ   -Centre  d’Informació  i 
Assessorament per a Joves -  CIAJ 

c. Sant Oleguer, 6-8 
(Raval) 

Ampliació de l’equipament en la seva planta 
soterrani. El CIAJ passa a tenir de 120m2 a 
240m2 disposant  ara  d’una àmplia  aula  de 
xerrades / sala d’exposicions,espai d’arxiu i 
dos  despatxos  per  a  assessoraments. 
Actuació finalitzada el setembre 2008.
Acord amb el Districte per tal que el CIAJ 
desenvolupi  momentàniament  funcions 
territorials.  Actuació realitzada a partir  del 
febrer 2009.

CJ -Casal de Joves 
“Palau Alòs” -

c. Sant Pere més baix, 55 
(Sant Pere, Santa 
  Caterina i la Ribera) 

Rehabilitació  de  l’edifici  per  a  ús 
d’equipaments i serveis. L’edifici allotjarà un 
nou casal de joves de prop de 800m2.

Actuacions a realitzar previstes en el PEJB 2008-2015 en la seva etapa 2012-2015 (No 
realitzades)

Equipament Adreça / Ubicació Actuacions 

Casal de Joves de la Berceloneta Barri de la Barceloenta Cal determinar la seva ubicació 
definitiva. Nova construcció.

Espai Jove Barri del Raval Cal determinar la seva ubicació 
definitiva. Nova construcció.

  
Situació Actual segons tipologia d'Equipament previstes al PEJB al districte de Ciutat Vella
 

Període 2008- 2011  Període 2012- 2015 Total

Realitzats Pendents Realitzats Pendents Realitzats Pendents

PIJ's 1 0 0 0 2 0

CJ's 1 0 0 1 1 1

EJ's 0 0 0 1 0 1

Total 2 0 0 2 2 2
PIJ's = Punts d'informació Juvenil i d'assessorament especialitzat 
CJ's = Casals de Joves

27



EJ's = Espais Joves i Espais Joves Especialitzats.
X= Pendent de Comprovació (PIJ Ciutat Vella Convent). 

Balanç genèric de les actuacions previstes a Ciutat Vella 

Període 2008-2011 Període 2012-2015 Total

Totals 2 2 4

Realitzades 2 0 2

Pendents 0 2 2

% Realitzat 100% 0,00% 50,00%

% a Realitzar 0% 100,00% 50,00%
X= PIJ Ciutat Vella Convent 

Valoració 

De les  4  actuacions  previstes  pel  PEJB  al  districte  de  Ciutat  Vella  s'han  realitzat  les  dues  que  s'havien  

d'executar  durant  el  període  de  2008-2011.  A  més  a  més,  s'ha  dut  a  terme  una  obra  d'una  magnitud  

important que ha permès obrir el nou Casal de joves Palau Alòs. D'altra banda, cal remarcar que les dues  

actuacions que resten per fer estan previstes per aquest mateix 2012 i es tracta de la construcció d'un nou  

Casal de Joves a la Barceloneta i d'un Espai Jove al Raval, obres que encara estan per començar a finals del  

primer trimestre del 2012. 
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Eixample 

Equipaments inicials (abril’08) 

Tipus  Punt Informació Juvenil Àmbit Nacional

Identificació Secretaria de Joventut de la Generalitat de Catalunya

Adreça C/ Calàbria 147 Nova esquerra de l'eixample

Tipus Oficina Jove de Treball Àmbit Nacional 

Identificació Secretaria de Joventut de la Generalitat de Catalunya

Adreça C/ Calàbria 147 Nova esquerra de l'eixample

Tipus Espai Jove Eixample Àmbit Ciutat 

Identificació Espai Jove “Casa Groga” 

Adreça C/ Ali Bei 120 Barri el Fort Pienc 

Tipus CAJB Àmbit Ciutat 

Identificació Actual Centre de Recursos per a entitats Juvenils (CRAJ)

Adreça C/ Ausies March 160 Barri Fort Pienc 

Actuacions realitzades (maig’08 – gener’11) 

Equipament Adreça/ Ubicació  Actuacions 

PIJ Calàbria (equipament 
depenent de la Direcció Gral. De 
Joventut de la 
Generalitat) 

c. Calàbria, 147 
(Nova Esquerra de 
l’Eixample) 

Acord amb la Secretaria de Joventut de la 
Generalitat de Catalunya per tal que aquest 
PIJ s’incorpori i formi part de la xarxa de PIJs 
de Barcelona. Actuació 
realitzada a partir del febrer 2010 

Oficina Jove de Treball 
(equipament depenent de la 
Direcció Gral. De Joventut de la 
Generalitat) 

c. Calàbria, 147 
(Nova Esquerra de 
l’Eixample) 

Acord amb la Secretaria de Joventut de la 
Generalitat de Catalunya per tal de 
col·laborar conjuntament en les funcions 
que desenvolupa l’Oficina Jove de 
Treball. Actuació realitzada a partir del 
febrer 2010. 

Previstes en el PEJB 2008-2015 en la seva etapa 2008-2011 i no realitzades 

Equipament Adreça/ Ubicació  Actuacions 

PIJ Eixample (Dreta de l’Eixample 
– Fort Pienc) 

Espai Jove de l’Eixample 
– Edifici Transformadors 
(c. Ausiàs Marc, 60 - 
Fort Pienc) 

Endarreriment de l’actuació per 
construcció d’equipament. 

EJE Centre Europa Jove Espai Jove de l’Eixample 
– Edifici Transformadors 

Endarreriment de l’actuació per 
construcció d’equipament. 
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(c. Ausiàs Marc, 60 - 
Fort Pienc) 

Espai Jove de l’Eixample Espai Jove de l’Eixample 
– Edifici Transformadors 
(c. Ausiàs Marc, 60 - 
Fort Pienc) 

Endarreriment de l’actuació per 
construcció d’equipament. El PEJB 
2008-2015 preveu que l’Espai Jove de 
l’Eixample disposi de dos espais: edifici Ali-
bei i edifici Transformadors. 

EJ (annex) Jove La Model – 
Les Arenes 

Les Arenes (antiga plaça 
de braus) 
(Nova Esquerra de 
l’Eixample) 

No sabem a què s'ha destinat l'espai que es 
reservava per a les entitats juvenils. 

Previstes en el PEJB 2008-2015 en la seva etapa 2012-2015 (No realitzades)

Equipament Adreça/ Ubicació  Actuacions 

EJ Espai Jove la Model Emplaçament en una de 
les ales del panòptic de la 
presó Model 
(Nova Esquerra de 
l’Eixample) 

Encara no s'ha fet res.

Situació Actual segons tipologia d'Equipament previstes al PEJB al districte de l'Eixample 
 

Període 2008- 2011  Període 2012- 2015 Total (equipaments)

Realitzats Pendents Realitzats Pendents Realitzats Pendents

PIJ's 2 2 0 0 2 2

CJ's 0 0 0 0 0 0

EJ's 0* 2 0 1 0* 3

Total (períodes) 2 4 0 1 2 5
PIJ's = Punts d'informació Juvenil i d'assessorament especialitzat 
CJ's = Casals de Joves
EJ's = Espais Joves i Espais Joves Especialitzats.
0* = Espai Jove Eixample Casa Groga desaparegut com a tal. (No comptabilitzat en la suma final). 

Balanç genèric de les actuacions previstes a l'Eixample 

Període 2008-2011 Període 2012-2015 Total

Totals 6 1 7

Realitzades 2 0 2

Pendents 4 1 5

% Realitzat 33,3% 0% 28,57% 

% a Realitzar 66,6% 100% 71,42%
*No s'ha tingut en compte la desaparició de l'Espai Jove Eixample en el recompte final. 
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Valoració 

Totes les accions d'aquest districte estaven previstes per abans del 2012. De totes elles, només s'ha realitzat 

un parell, les que consistien en adequar dos serveis de la Generalitat que ja estaven en funcionament. Així  

doncs,  manquen per fer l'Annex de l'Espai  Jove del  Fort  Pienc a  l'espai  Transformadors (amb el  centre 

Europa Jova i el PIJ Eixample Fort Pienc Inclosos), l'Espai Jove La Model i l'Annex d'Espai Jove A LES Arenes.  

D'altra banda, també cal destacar que aquest districte ha perdut l'Espai Jove Fort Pienc “Casa Groga” que  

estava en funcionament des de feia anys. 
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Sants- Montjuïc

Equipaments inicials (abril’08) 

Tipus Punt d'informació Juvenil Àmbit Districte

Identificació PIJ Districte Sants Montjuïc + Antena Poble Sec

Adreça Parc de l'Espanya Industrial “Casa del Mig”

Tipus Espai Jove 12@16 Àmbit Districte

Identificació Espai Jove 12@16

Adreça C/ Concodia (Barri del Poble Sec)

Tipus Espai Jove Especialitzat Àmbit Districte 

Identificació La Bàscula Espai Musical 

Adreça C/ Foc 132 (Barri de la Marina del Port)

Actuacions realitzades (maig’08 – gener’11) 

Equipament Adreça/ Ubicació  Actuacions 

Antena PIJ al barri de la Marina del 
Port

c. Alts Forns, 87 (Casal 
de barri La Vinya) 
(La Marina del Port) 

Obertura de l’antena PIJ. Actuació realitzada 
a partir del maig del 2009 

La Bàscula Musical (Espai Jove 
Especialitzat en música).

c. Foc, 32 
(La Marina del Port) 

Actuacions relacionades amb l’adequació i 
reformes en l’equipament: insonorització de 
la sala de concerts i instal·lació de nou 
equipament en l’estudi d’enregistrament. 
Actuació 
finalitzada l’octubre del 2009 

Previstes en el PEJB 2008-2015 en la seva etapa 2008-2011 i no realitzades 

Equipament Adreça/ Ubicació  Actuacions 

Espai Jove Casa del Mig Parc de l’Espanya 
Industrial / c. Muntadas, 5 
(Sants) 

Endarreriment de l’actuació ja que depèn 
del trasllat dels serveis tècnics del Districte 
que actualment ocupen la 1a planta de La 
Casa del Mig. Aquest 
trasllat depèn de la finalització de les obres 
de l’espai on s’han d’ubicar els serveis 
tècnics, previstes per a aquest 2011. El PEJB 
2008-2015 preveu que la 
Casa del Mig inclogui l’Espai Jove 
gairebé en tota la seva totalitat, a més del PIJ 
i del Punt Multimèdia 

Casal de Joves del Poble Sec Per determinar Pendent de determinar la ubicació. Nova 
construcció. 
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Previstes en el PEJB 2008-2015 en la seva etapa 2012-2015 (No realitzades)

Equipament Adreça/ Ubicació  Actuacions 

Casal de Joves Can Batlló Illa d’equipaments Can 
Batlló (La Bordeta) 

Pendent de determinar la ubicació. Nova 
construcció 

Casal de Joves de la Marina Barri de La Marina del 
Port 

Pendent de determinar la ubicació. Nova 
construcció 

Situació Actual segons tipologia d'Equipament previstes al PEJB al districte de Sants-Montjuïc 
 

Període 2008- 2011  Període 2012- 2015 Total (equipaments)

Realitzats Pendents Realitzats Pendents Realitzats Pendents

PIJ's 1* 0 0 0 1 0

CJ's 0 1 0 2 0 3

EJ's 1 1 0 0 1 1

Total (períodes) 2 2 0 2 2 4
PIJ's = Punts d'informació Juvenil i d'assessorament especialitzat 
CJ's= Casals de Joves
EJ's = Espais Joves i Espais Joves Especialitzats.
1* = Els pocs usos de l’antena PIJ Sants-Montjuïc al Poble Sec i la proximitat del CIAJ han estat els motius pel 
tancament de l’antena PIJ. (No està comptabilitzat a la suma total) 

Balanç genèric de les actuacions previstes a Sants-Montjuïc

Període 2008-2011 Període 2012-2015 Total

Totals 4 2 6

Realitzades 2 0 2

Pendents 2 2 4

% Realitzat 50% 0% 33,3%

% a Realitzar 50% 100% 66,6%
*No s'ha tingut en compte la desaparició de l'Espai Jove Eixample en el recompte final. 
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Valoració 

En aquest districte s'han realitzat dues de les quatre accions previstes abans del 2012, una l'obertura d'una 

antena PIJ al barri de la Marina, i l'altre les reformes de l'Espai Jove Musical “La Bàscula”. D'altra banda, dins  

d'aquest període, han quedat pendents per fer l'Espai Jove Casa del Mig i el Casal de Joves del Poble Sec, que 

s'hauran de sumar juntament amb els Casals de Joves de la Marina (sense data determinada) i de Can Batlló 

(previst per aquest mateix 2012). Finalment destacar que a Sants-Montjuïc s'ha tancat l'Antena PIJ del Poble 

Sec per manca d'usos. La seva proximitat amb el CIAJ podré ser el principal motiu d'aquesta davallada de 

demandes. 
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Les Corts

Equipaments inicials (abril’08) 

Tipus Casal de Joves Àmbit Districte

Identificació Casal de Joves de Les Corts

Adreça Centre Cultural Les Corts / c. Masferrer, 33 (Les Corts) 

Actuacions realitzades (maig’08 – gener’11) 

Equipament Adreça/ Ubicació  Actuacions 

PIJ Les Corts Centre Cultural Les 
Corts / c. Masferrer, 33 
(Les Corts) 

Obertura del PIJ Les Corts (novembre 
2010). Aquest PIJ es traslladarà en un futur 
al nou Espai Jove de Les Corts. 

Espai d’Adolescents 
Bacardi (12-16)(annex al Casal 
de Joves Les Corts) 

Jardins Bacardi / Trav. 
Les Corts, 94) (Sant 
Ramon - Maternitat) 

Obertura d’aquest espai (reformes i 
adequació) per a adolescents (180m2) que 
esdevé annex de l’actual Casal de Joves de 
Les Corts.

Previstes en el PEJB 2008-2015 en la seva etapa 2012-2015 

Equipament Adreça/ Ubicació  Actuacions 

Antena PIJ al barri de Sant 
Ramon – Maternitat 

Espai 12-16 (Jardins de 
Bacardí / Trav. Les Corts, 
94) (Sant Ramon – 
Maternitat) 

Obertura i implementació. 

PIJ Les Corts Espai Jove Can Rosés (c. 
Déu i Mata, 57) 
(Les Corts) 

Trasllat del PIJ un cop finalitzin les obres de 
reforma i adequació de la Masia Can Rosés 
com a Espai Jove. 

Espai Jove Les Corts Masia Can Rosés (c. Déu 
i Mata, 57 / actualment 
biblioteca Can Rosés – 
pendent de trasllat) (Les 
Corts) 

Adequació i reformes de la Masia 
Can Rosés. 

Situació Actual segons tipologia d'Equipament previstes al PEJB al districte Les Corts
 

Període 2008- 2011  Període 2012- 2015 Total (equipaments)

Realitzats Pendents Realitzats Pendents Realitzats Pendents

PIJ's 0 0 2 0 2 0

CJ's 1 0 0 0 1 0

EJ's 0 0 0 1 0 1

Total (períodes) 1 0 2 1 3 1
PIJ's = Punts d'informació Juvenil i d'assessorament especialitzat 
CJ's= Casals de Joves i Espai 12-16
EJ's = Espais Joves i Espais Joves Especialitzats.
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Balanç genèric de les actuacions previstes a Les Corts

Període 2008-2011 Període 2012-2015 Total

Totals 1 3 4

Realitzades 1 2 3

Pendents 0 1 1

% Realitzat 100% 66,66% 75%

% a Realitzar 0% 33,33% 25%
* S'ha sumat com acció el canvi d'ubicació del PIJ Les Corts un cop el nou Espai Jove estigui en funcionament. En un inici 
només hi havia 4 accions previstes. 

Valoració 

En aquest districte s'ha realitzat l'única acció prevista durant el període comprés entre el 2008 i el 2011 i  

dues actuacions més previstes al 2014. L'única actuació que manca per ser realitzada és l'Espai Jove que  

també està previst pel 2014.
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Sarrià- Sant Gervasi

Equipaments inicials (abril’08) 

Tipus Casal de Joves Àmbit Districte 

Identificació Casal de Joves Casa Sagnier 

Adreça Carrer Brusi 61 (Sant Gervasi- Galvany)  

Actuacions realitzades (maig’08 – gener’11) 

Equipament Adreça/ Ubicació  Actuacions 

PIJ Sarrià-Sant Gervasi c. Brusi, 61 (Sant Gervasi 
– Galvany) 

Obertura del PIJ Sarrià-Sant Gervasi. En el 
mateix edifici hi ha ubicats el Centre Cívic i 
el Casal de Joves. Actuació finalitzada el 
maig 2009. 

Annex al Casal de Joves Casa 
Sagnier 

Jardins de la Tamarita / 
Pg. Sant Gervasi, 39 
(Sant Gervasi – La 
 Bonanova) 

Reformes en aquest equipament (antiga casa 
del jardiner) que serveix com a espai de 
cessió/lloguer a grups de teatre i de dansa 

Previstes en el PEJB 2008-2015 en la seva etapa 2008-2011 i no realitzades 

Equipament Adreça/ Ubicació Actuacions

Antena PIJ Sarrià-Sant Gervasi al 
barri de Sarrià (Centre Cívic 
Casal de Sarrià) 

Centre Cívic Casal de 
Sarrià / c. Eduard Conde, 
22 (Sarrià) 

Pendent d’implementació. 

Previstes en el PEJB 2008-2015 en la seva etapa 2012-2015 

Equipament Adreça/ Ubicació Actuacions

Espai Jove de Sarrià-Sant Gervasi Centre Cívic Casal de 
Sarrià / c. Eduard Conde, 
22 (Sarrià) 

Reformes, adequació i reconversió de tot 
l’equipament (actualment centre cívic) com 
a espai jove. 

Situació Actual segons tipologia d'Equipament previstes al PEJB al districte de Sarrià-Sant 
Gervasi
 

Període 2008- 2011  Període 2012- 2015 Total (equipaments)

Realitzats Pendents Realitzats Pendents Realitzats Pendents

PIJ's 1 1 0 0 1 1

CJ's 1 0 0 0 1 0

EJ's 0 0 0 1 0 1

Total (períodes) 2 1 0 1 2 2
PIJ's = Punts d'informació Juvenil i d'assessorament especialitzat 
CJ's = Casals de Joves
EJ's = Espais Joves i Espais Joves Especialitzats.
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Balanç genèric de les actuacions previstes a Sarrià-Sant Gervasi 

Període 2008-2011 Període 2012-2015 Total

Totals 3 1 4

Realitzades 2 0 2

Pendents 1 1 2

% Realitzat 66,6% 0% 50%

% a Realitzar 33,3% 100% 50%

Valoració

Al districte de Sarrià -Sant Gervasi s'han realitza dues de les tres accions previstes durant el període de 2008-

2011,  només ha quedat  pendent l'Antena PIJ  al  barri  de Sarrià.  D'altra  banda,  per finalitzar  les  accions 

previstes en aquest districte només mancarà l'Espai Jove que està previst pel 2014. 

38

Total actucacions
Act. Realitzades

Act. Pendents

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

2

1 1

1

1

0

1

0 1

Resum Actuacions Sarrià- Sant Gervasi

EJ's 2011
CJ's 2011
PIJ'S 2011



Gràcia

Equipaments inicials (abril’08) 

Tipus Punt d'Informació Juvenil Àmbit Districte

Identificació PIJ Gràcia

Adreça c. Torrent de l’Olla, 104 (Biblioteca Vila de Gràcia) (La Vila de Gràcia) 

Tipus Casal de Joves Àmbit Districte

Identificació Casal de Joves del Coll

Adreça c. Aldea, 15 (El Coll) 

Tipus Servei Juvenil Especialitzat Àmbit Districte 

Identificació Servei Habitatge Jove

Adreça Pl. Vila de Gràcia, 4 (La Vila de Gràcia) 

Actuacions realitzades (maig’08 – gener’11) 

Equipament Adreça/ Ubicació  Actuacions 

PIJ Gràcia c. Gran de Gràcia, 190 
(Vila de Gràcia) 

Trasllat i obertura del PIJ Gràcia (abril 2009). 
En el mateix edifici hi ha ubicats l’Espai Jove 
i el Centre de Recursos per a les 
Associacions Juvenils de Barcelona – CRAJ 

Centre de Recursos per a 
les Associacions Juvenils – CRAJ 

c. Gran de Gràcia, 190 
(Vila de Gràcia) 

Trasllat dels serveis del Casal d’Associacions 
Juvenils de Barcelona al nou Centre de 
Recursos per a les Associacions Juvenils de 
Barcelona – CRAJ. Actuació finalitzada el 
gener 2009 

Espai Jove La Fontana C. Gran de Gràcia, 190 
(Vila de Gràcia) 

Rehabilitació, reformes i adequació de 
l’edifici. Actuació finalitzada el desembre 
2008 

Previstes en el PEJB 2008-2015 en la seva etapa 2008-2011 i no realitzades 

Equipament Adreça/ Ubicació Actuacions

Casal de Joves La Sedeta c. Sant Antoni Maria 
Claret / c. Sicília (Camp 
d’en Grassot i Gràcia 
Nova) 

Nova construcció 

Previstes en el PEJB 2008-2015 en la seva etapa 2012-2015 

Equipament Adreça/ Ubicació Actuacions

Casal de Joves El Coll c. Aldea, 15 (El Coll) Reformes i ampliació del Casal de Joves. 
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Situació Actual segons tipologia d'Equipament previstes al PEJB al districte de Gràcia
 

Període 2008- 2011  Període 2012- 2015 Total (equipaments)

Realitzats Pendents Realitzats Pendents Realitzats Pendents

PIJ's 1 0 0 0 1 0

CJ's 0 1 0 1 0 2

EJ's 1 0 0 0 1 0

Total (períodes) 2 1 0 1 2 2
PIJ's = Punts d'informació Juvenil i d'assessorament especialitzat 
CJ's= Casals de Joves
EJ's = Espais Joves i Espais Joves Especialitzats.

Balanç genèric de les actuacions previstes a Gràcia 

Període 2008-2011 Període 2012-2015 Total

Totals 3 1 4

Realitzades 2 0 2

Pendents 1 1 2

% Realitzat 66,66% 0% 50%

% a Realitzar 33,33% 100% 50%

Valoració 

A Gràcia s'han realitzat dues de les tres actuacions previstes durant el període 2008-2011, una d'elles, l'Espai 

Jove Fontana, de gran magnitud. D'aquest període ha quedat per realitzar el Casal de Joves la Sedeta (2010)  

juntament amb l'única acció prevista més enllà del 2011, el Casal de joves del Coll (2013).
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Horta- Guinardó

Equipaments inicials (abril’08) 

Tipus Punt d'Informació Juvenil Àmbit Districte

Identificació PIJ Boca Nord (PIJ Horta- Guinardó)

Adreça C. Agudells, 37 (Carmel) 

Tipus Espai 12-16 Àmbit Districte

Identificació  Espai 12-16 – Ludoteca El Galliner 

Adreça 

Tipus Espai Jove Àmbit Districte 

Identificació Espai Jove Boca Nord

Adreça C. Agudells, 37 (Carmel) 

Actuacions realitzades (maig’08 – gener’11) 

Equipament Adreça/ Ubicació  Actuacions 

PIJ Horta- Guinardó c. Horta, 71 (Horta) Reformes i adequació. Obertura d’aquest 
nou PIJ d’àmbit de Districte. El PIJ situat a 
l’Espai Jove Boca Nord es trasllada a aquesta 
nova ubicació. Actuació finalitzada el gener 
2010. 

Centre d’Assessorament
Acadèmic per a Joves – CAAJ 

c. Agudells, 37 (Carmel) Obertura d’aquest nou servei (d’àmbit 
ciutat) especialitzat en itineraris acadèmics. 
Ocupa l’espai deixat pel PIJ que s’ha 
traslladat a Horta. Ubicat dins 
l’Espai Jove Boca Nord.. Actuació 
finalitzada el mes de març 2010 

Espai 12-16 / Ludoteca El Galliner Pl. Santes Creus, 8 
(Horta) 

Trasllat i obertura d’aquest espai específic 
per a 12-16 dins la ludoteca El Galliner 
(abans al Centre Cívic Matas i Ramis / c. 
Feliu i Codina, 20). Actuació 
finalitzada el gener 2009. 

Previstes en el PEJB 2008-2015 en la seva etapa 2008-2011 i no realitzades 

Equipament Adreça/ Ubicació Actuacions

Antena PIJ Horta-Guinardó 
al Carmel 

c. Agudells, 37 (Carmel) Pendent d’implementació. 

Espai 12-16 “El Pirineu” c. Josep Serrano, 59 
(Casal de barri Can Baró 
El Pirineu) (Can Baró) 

Pendent d’implementació. D’altra banda, 
s’ha iniciat un servei de dinamització juvenil 
al Casal. 

Casal de Joves Guinardó Illa d’equipaments Endarreriment en l’execució del 
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Mercat del Guinardó i 
entorn (Guinardó) 

projecte global. Actualment, en 
construcció. 

Casal de Joves La Llosa Pg. Vall d’Hebron – c. 
Les Basses d’Horta 
(Vall d’Hebron) 

Endarreriment per qüestions 
d’inversions. 

Situació Actual segons tipologia d'Equipament previstes al PEJB al districte d'Horta Guinardó 
 

Període 2008- 2011  Període 2012- 2015 Total (equipaments)

Realitzats Pendents Realitzats Pendents Realitzats Pendents

PIJ's 2 1 0 0 2 1

CJ's 1 3 0 0 1 3

EJ's 0 0 0 0 0 0

Total (períodes) 3 4 - - 3 4
PIJ's = Punts d'informació Juvenil i d'assessorament especialitzat 
CJ's= Casals de Joves i Espais 12-16
EJ's = Espais Joves i Espais Joves Especialitzats.

Balanç genèric de les actuacions previstes a Horta Guinardó

Període 2008-2011 Període 2012-2015 Total

Totals 7 - 7

Realitzades 3 - 3

Pendents 4 - 4

% Realitzat 42,86% - 42,86%

% a Realitzar 57,14% - 57,14%

Valoració 

Totes les actuacions que s'havien de realitzar en aquest districte estaven previstes pel període 2008-

2011. De les set totals, només se n'han realitzat tres: dos PIJs i un Espai 12-16. Encara resten per  

ser realitzades una Antena PIJ, un Espai 12-16 i dos Casals de Joves.

42

Total actucacions
Act. Realitzades

Act. Pendents

0

1

2

3

4

5

6

7

3

2

1

4

1 3

0

0

0

Resum Actuacions Horta- Guinardó

EJ's
CJ's
PIJ'S



Nou Barris

Equipaments inicials (abril’08) 

Tipus  Casal de Joves Àmbit Districte

Identificació Casal de Joves de la Prosperitat

Adreça c. Joaquim Valls, 82 (Prosperitat) 

Tipus Casal de Joves Àmbit Districte

Identificació Casal de Joves de la Guineueta

Adreça Pl. Ca n’Ensenya, 4 (La Guineueta) 

Tipus Casal de Joves Àmbit Districte 

Identificació Casal de Joves de Roquetes 

Adreça c. Vidal i Guasch, 16 (Roquetes) 

Actuacions realitzades (maig’08 – gener’11) 

Equipament Adreça/ Ubicació  Actuacions 

PIJ Nou Barris C. Teide, 20 (Turó de la 
Peira) 

Adequació del Centre Cívic les Basses 

Espai Jove Les Basses c. Teide, 20 Centre Cívic 
Les Basses 
(Turó de la Peira) 

Canvi de nom de l'equipament i reorientació 
de les activitats que s'hi desenvolupen.

Previstes en el PEJB 2008-2015 en la seva etapa 2008-2011 i no realitzades 

Equipament Adreça/ Ubicació Actuacions

Casal de Joves Prosperitat Pg. Valldaura / Av. Rio de 
Janeiro 

Nova Construcció 

Casal de Joves la Guineueta Masia Can Carreras / 
Parc Central de Nou 
Barris (Guineueta) 

En procés de diàleg i consens amb les 
entitats juvenils. Projecte definit i pendent 
de posar en marxa (rehabilitació i reformes 
de la masia per tal de traslladar-hi l’activitat 
juvenil que es fa en l’equipament actual )

Previstes en el PEJB 2008-2015 en la seva etapa 2012-2015 

Equipament Adreça/ Ubicació Actuacions

Casal de Joves Zona Nord Per determinar Nova Construcció 
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Situació Actual segons tipologia d'Equipament previstes al PEJB al districte de Nou Barris 
 

Període 2008- 2011  Període 2012- 2015 Total (equipaments)

Realitzats Pendents Realitzats Pendents Realitzats Pendents

PIJ's 1 0 0 0 1 0

CJ's 0 2 0 1 0 3

EJ's 0 0 1 0 1 0

Total (períodes) 1 2 1 1 2 3
PIJ's = Punts d'informació Juvenil i d'assessorament especialitzat 
CJ's= Casals de Joves 
EJ's = Espais Joves i Espais Joves Especialitzats.

Balanç genèric de les actuacions previstes a Nou Barris 

Període 2008-2011 Període 2012-2015 Total

Totals 3 2 5

Realitzades 1 1 2

Pendents 2 1 3

% Realitzat 33,33% 50% 40%

% a Realitzar 66,66% 50% 60% 

Valoració 

De les tres accions previstes durant el període 2008-2011 només s'ha realitzat el PIJ Nou Barris i han quedat  

per fer les accions relacionades amb els Casals de Joves de la Prosperitat i de la Guineueta. A aquestes dues  

actuacions pendents s'hi haurà de sumar el Casal de Joves de la Zona Nord (2013). Finalment destacar que 

l'actuació prevista a l'Espai Jove de les Bases ha estat executada abans del termini establer (2013).
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Sant Andreu 

Equipaments inicials (abril’08) 

Tipus Espai Jove Àmbit Districte 

Identificació Espai Jove Garcilaso 

Adreça c. Juan de Garay, 116 (La Sagrera)  

Actuacions realitzades (maig’08 – 2011) 

Equipament Adreça/ Ubicació  Actuacions 

PIJ Garcilaso – Sant Andreu c. Juan de Garay, 116 
(La Sagrera) 

Reformes i adequació per a l’obertura del 
nou PIJ Garcilaso – Sant Andreu .Actuació 
finalitzada el maig 2009. 

Antena PIJ Garcilaso – Sant 
Andreu al barri de Trinitat Vella 

c. Foradada, 36 (Centre 
Cívic Trinitat Vella) 
(Trinitat Vella) 

Adequació de l’espai. Actuació finalitzada el 
gener 2010. 

Espai Jove Garcilaso c. Juan de Garay, 116 
(La Sagrera) 

Reformes i ampliació de l’Espai Jove. Nova 
sala per a la dinamització de joves 12-16 
anys. Actuació finalitzada el maig 2010. 

Previstes en el PEJB 2008-2015 en la seva etapa 2008-2011 i no realitzades 

Equipament Adreça/ Ubicació Actuacions

Antena PIJ Garcilaso – Sant 
Andreu al barri de Sant Andreu 

- S’ha desestimat l’equipament del c. Sant 
Adrià, 26. Pendent de determinar nova 
ubicació 

Annex de l’Espai Jove Garcilaso 
al barri de Sant Andreu 

- S’ha desestimat l’equipament del c. Sant 
Adrià, 26. Pendent de determinar nova 
ubicació. 

Previstes en el PEJB 2008-2015 en la seva etapa 2012-2015 

Equipament Adreça/ Ubicació Actuacions

Casal de Joves / Espai Jove 
Trinitat Vella 

Equipament a ubicar en 
l’antiga presó 
(Trinitat Vella) 

Nova construcció. 
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Situació Actual segons tipologia d'Equipament previstes al PEJB al districte de Sant Andreu 
 

Període 2008- 2011  Període 2012- 2015 Total (equipaments)

Realitzats Pendents Realitzats Pendents Realitzats Pendents

PIJ's 2 1 0 0 2 1

CJ's 0 0 0 1 0 1

EJ's 0 1 1 0 1 1

Total (períodes) 2 2 1 1 3 3
PIJ's = Punts d'informació Juvenil i d'assessorament especialitzat 
CJ's= Casals de Joves i Espai 12-16
EJ's = Espais Joves i Espais Joves Especialitzats.

Balanç genèric de les actuacions previstes a Sant Andreu 

Període 2008-2011 Període 2012-2015 Total

Totals 4 2 6

Realitzades 2 1 3

Pendents 2 1 3

% Realitzat 50% 50% 50%

% a Realitzar 50% 50% 50%

Valoració 

De les  quatre actuacions previstes durant el període de 2008-2011 només se n'han realitzat un parell: El PIJ  

Garcilaso i l'antena PIJ a Trinitat Vella. Resten per a realitzar l'Espai Jove Annex Garcilaso i l'Antena PIJ de Sant  

Andreu. Pel que fa a les actuacions previstes d'ara fins al 2015 cal destacar que l'Espai Jove Garcilaso (2013)  

ja funciona i que el Casal de Joves de Trinitat Vella (2015) encara està pendent de determinació.
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Sant Martí

Equipaments inicials (abril’08) 

Tipus Punt d'informació juvenil Àmbit Districte 

Identificació Punt d'informació Juvenil Sant Martí 

Adreça Rambla prim 87-89 Barri del Besòs i el Maresme 

Actuacions realitzades (maig’08 – 2011) 

Equipament Adreça/ Ubicació  Actuacions 

Antena PIJ Sant Martí al barri de 
Camp de l’Arpa del Clot 

Pl. Carme Monturiol, 10 
(Espai Antoni Miró i 
Peris) (Camp de l’Arpa 
del Clot) 

Adequació per a l’obertura de l’Antena PIJ 
en aquest equipament situat al barri del 
Camp de l’Arpa del Clot. Actuació 
finalitzada el setembre del 2009. 

Antena PIJ Sant Martí al barri del 
Poblenou 

Rambla Poblenou, 49 
(Casal de barri del 
Poblenou) (Poblenou) 

Adequació de l’espai. Obertura el març de 
2011 

Previstes en el PEJB 2008-2015 en la seva etapa 2012-2015 

Equipament Adreça/ Ubicació Actuacions

Casal de Joves Poblenou c. Pallars, 217 (Poblenou) Rehabilitació, reformes i adequació de 
l’espai. 

Casal de Joves Verneda Zona AVE (pla urbanístic 
Santander – Prim) 
(Verneda) 

Nova construcció. 

Casal de Joves Camp de l’Arpa Ubicació per determinar (No previst al PEJB però sí a la valoració de 
l'Ajuntament de gener de 2011)

Espai Jove Sant Martí c. Cristòbal de Moure, 
entre c. Josep Pla i c. 
Puigcerdà (Besòs – 
Maresme) 

Nova construcció. 

Situació Actual segons tipologia d'Equipament previstes al PEJB al districte de Sant Martí 
 

Període 2008- 2011  Període 2012- 2015 Total (equipaments)

Realitzats Pendents Realitzats Pendents Realitzats Pendents

PIJ's 2 0 0 0 2 0

CJ's 0 0 0 2 0 2

EJ's 0 0 0 1 0 1

Total (períodes) 2 0 0 3 2 3
PIJ's = Punts d'informació Juvenil i d'assessorament especialitzat 
CJ's= Casals de Joves i Espai 12-16
EJ's = Espais Joves i Espais Joves Especialitzats.
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Balanç genèric de les actuacions previstes a Sant Martí 

Període 2008-2011 Període 2012-2015 Total

Totals 2 3 5

Realitzades 2 0 2

Pendents 0 3 3

% Realitzat 100% 0% 40%

% a Realitzar 0% 100% 60% 

Valoració 

Destacar que en el districte de Sant Martí només estava detallada la data de l'Antena PIJ del Camp de l'Arpa  

del Clot, acció que ha estat realitzada juntament amb l'Antena PIJ del Poble Nou. Les actuacions que queden  

pendents de realitzar en el districte són el Casal de Joves de la Verneda, el Casal de Joves de Poblenou i  

l'Espai Jove.  
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Gràfica de les actuacions previstes a cada districte:
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Principals dades de les actuacions previstes al PEJB

Organitzades per períodes:

Tal i com es pot observar en els gràfics anteriors, només han estat realitzades el 55% de les actuacions  

previstes fins al dia 31 de desembre de 2011, tot i que també s'ha de tenir en compte que se n'han realitzat  

un 26% que no estaven previstes d'execució fins més enllà del 2011 i que per tant, s'han avançat. Això 

significa que, en termes generals, s'han realitzat 23 de les 52 actuacions previstes en el total de PEJB, donant  

un resultat de 44% de les accions realitzades en front del 56% que encara resten per fer. Com que no hi ha  

el  mateix  nombre  d'actuacions  previstes  per  un  període  que  per  l'altre,  que  no  són  les  mateixes  les  

exigències  de  tots  tres  tipus  d'equipaments  i  que tampoc presenten  el  mateix  grau de  complexitat  els  

diferents tipus d'actuacions que es poden dur a terme, s'han analitzat aquestes tres variables districte per 

districte per poder obtenir un anàlisi més acurat del desplegament del PEJB. 
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Actuacions desglossades per tipologies d'equipaments, períodes de temps i districtes

• Punts d'Informació Juvenil i Centres d'Assessorament Especialitzat

Període 2008-2011 Període 2012-2015 Total Total

Realitzats Pendents Realitzats Pendents Realitzats Pendents Absolut

Ciutat Vella 1 0 0 0 2 0 2

Eixample 2 2 0 0 2 2 4

Sants-Montjuïc 1 0 0 0 1 0 1

Les Corts 0 0 2 0 2 0 2

Sarrià-Sant Gervasi 1 1 0 0 1 1 2

Gràcia 1 0 0 0 1 0 1

Horta- Guinardó 2 1 0 0 2 1 3

Nou Barris 1 0 0 0 1 0 1

Sant Andreu 2 1 0 0 2 1 3

Sant Martí 1 0 1 0 2 0 2

Total 12 5 3 0 15 5 20

Total en % 70.59% 29,41% 100,00% 0,00% 75% 25% 100%
*S'ha perdut l'antena PIJ Sants- Montjuïc al Poble Sec per manca d'ús.

• Casals de Joves i Espais 12-16

Període 2008-2011 Període 2012-2015 Total Total

Realitzats Pendents Realitzats Pendents Realitzats Pendents Absolut

Ciutat Vella 1 0 0 1 1 1 2

Eixample 0 0 0 0 0 0 0

Sants-Montjuïc 0 1 0 2 0 3 3

Les Corts 1 0 0 0 1 0 1

Sarrià-Sant Gervasi 1 0 0 0 1 0 1

Gràcia 0 1 0 1 0 2 2

Horta- Guinardó 1 3 0 0 1 3 4

Nou Barris 0 2 0 1 0 3 3

Sant Andreu 0 0 0 1 0 1 1

Sant Martí 0 0 0 2 0 2 2

Total 4 7 0 8 4 15 19

Total en % 36,36% 63,63% 0,00% 100,00% 20,05% 78,95% 100%
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• Espai Joves i Espais Joves Especialitzats

Període 2008-2011 Període 2012-2015 Total Total

Realitzats Pendents Realitzats Pendents Realitzats Pendents Absolut

Ciutat Vella 0 0 0 1 0 1 1

Eixample 0 1 0 2 0 3 3

Sants-Montjuïc 1 1 0 0 1 1 2

Les Corts 0 0 0 1 0 1 1

Sarrià-Sant Gervasi 0 0 0 1 0 1 1

Gràcia 1 0 0 0 1 0 1

Horta- Guinardó 0 0 0 0 0 0 0

Nou Barris 0 0 1 0 1 0 1

Sant Andreu 0 1 1 0 1 1 2

Sant Martí 0 0 0 1 0 1 1

Total 2 3 2 6 4 9 13

Total en % 40,00% 60,00% 25,00% 75,00% 30,77% 69,23% 100%
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*Espai Jove Eixample Casa Groga desaparegut. (No comptabilitzat en la suma final).



Actuacions en funció del tipus d'equipament

En  aquest  gràfica  es  pot  observar  que,  en  termes  generals,  els  Punts  d'informació  Juvenil  i  el  centre 

d'Assessorament Especialitzat són el tipus d'equipament del qual s'han realitzat més actuacions, el 75% de 

les previstes. D'altra banda els segueixen els Espai Joves i Espais Joves especialitzats amb pràcticament un  

31% de les actuacions realitzades i, finalment, trobem els Casals de Joves i Espais 12-16 que només se n'han  

realitzat el 21,05%. Així doncs, si analitzem cada tipologia d'equipament en funció dels períodes de temps 

(2008-2011 i 2012-2015), podem extreure les següents conclusions: 
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Els Punts d'Informació Juvenil i Centres d'Assessorament Especialitzat han complert força bé les previsions. 

De les 20 actuacions ja se n'han realitzant una quinzena i només en resten per fer cinc. El motiu d'haver-se  

realitzat les actuacions previstes a partir del 2012 i que encara manquin per realitzar algunes del període 

anterior rau, en la majoria de casos, a PIJ's que estaven previstos dins de casals de Joves o Espais Joves que  

no han estat efectuats dins dels terminis marcats pel PEJB.   

En el cas del Casals de Joves i Espais 12-16 la situació és força més complicada, ja que, a més de les tres  

accions previstes pel període 2008-2011 que encara resten per fer, la majoria d'actuacions estaven previstes  

més enllà del 2012 i cap d'elles ha estat iniciada. Així doncs, de les 19 actuacions previstes per a aquest tipus  
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d'equipaments, encara se n'han de realitzar 15.  

Pel que fa als Espais Jove i Espais Joves Especialitzats el balanç no és del tot negatiu. Si bé és cert que de les 5 actuacions  

previstes abans del 2011 només se n'han realitzat un parell, també s'ha de tenir en compte que se n'han realitzat un 

parell previstes més enllà del 2012, de tal manera que, en termes generals, s'han realitzat quatre de cinc actuacions 

previstes fins a dia d'avui, però encara en resten per fer nou actuacions més. 

Però com ja s'ha comentat anteriorment, existeix una altra variable prevista dins del propi PEJB que també  

s'ha de tenir en compte a l'hora de comptabilitzar les actuacions. Tot i que en el Pla no s'hi troben definides,  

la nomenclatura emprada no deixa gaire lloc a dubtes: Construcció, Rehabilitació, Reformes o manteniment  

per adequació a l'espai, Adequació a l'espai i Incorporació a la xarxa d'equipaments Juvenils de Barcelona. Les  

dues úniques categories que poden generar confusió són la de Rehabilitació i la de Reformes per l'Adequació,  

però entenem que, mentre la primera consisteix en una remodelació més profunda, la segona fa referència a  

petites obres en els espais per millor-ne l'adequació.  Així doncs, a continuació mostrem les dades del PEJB 

en funció del tipus d'actuació: 
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Valoració en funció del tipus d'intervenció (D'un total de 54 accions previstes)

Nova Construcció Rehabilitació Reformes per adequació de 
l'espai

Realitzats Pendents Realitzats Pendents Realitzats Pendents 

Ciutat Vella 1 2 0 0 0 0

Eixample 0 4 0 1 0 0

Sants-Montjuïc 0 3 0 0 1 1

Les Corts 0 0 1 0 0 1

Sarrià-Sant Gervasi 0 0 0 0 2 1

Gràcia 1 1 0 0 0 1

Horta- Guinardó 0 2 0 0 2 0

Nou Barris 0 1 0 1 2 1

Sant Andreu 0 1 1 0 1 1

Sant Martí 0 2 0 1 0 0

Total 2 16 2 3 8 6

Total en % 11,11% 88,89% 33,33% 66,66% 57,14% 42,86%

Adequació de l'Espai Incorporació a la xarxa 
d'equipaments juvenils

Total

Realitzats Pendents Realitzats Pendents Realitzats Pendents % 
realitzat

Ciutat Vella 1 0 0 0 2 2 50,00%

Eixample 0 0 2 0 2 5 28,57%

Sants-Montjuïc 1 0 0 0 2 4 33,33%

Les Corts 2 0 0 0 3 1 75,00%

Sarrià-Sant Gervasi 0 1 0 0 2 2 50,00%

Gràcia 1 0 0 0 2 2 50,00%

Horta- Guinardó 1 2 0 0 3 4 42,86%

Nou Barris 0 0 0 0 2 3 40,00%

Sant Andreu 1 1 0 0 3 3 50,00%

Sant Martí 2 0 0 0 2 3 40,00%

Total 9 4 2 0 23 29 45,28%

Total en % 69,23% 30,77% 100,00% 0,00% 44,23% 55,77% -
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Veient  el  gràfic  anterior  queda  clar  que  la  major  part  d'actuacions  pendents  de  realitzar  són  de  nova 

construcció. (Aproximadament el 52% del total de les accions que resten per fer del PEJB 2008-2015). A 

més a més, la dada encara esdevé més rellevant si es té en compte que de les 23 actuacions ja realitzades,  

només 2, és adir, el 8,7% són de nova construcció. S'ha de tenir en compte que (reformes per adequació,  

adequació de l'espai i incorporació a la xarxa local) sumen 19 de 23 actuacions realitzades, és a dir el 82,6%.  

Mentre que aquest mateix tipus d'actuacions només representen el 34,5% de les actuacions pendents de  

realització. Aquest mateixa variable també resulta rellevant de ser observada en funció dels períodes de  

temps: 

En  aquest  primer  període  ja  comencen  a  quedar  pendents  de  realització  moltes  actuacions  de  nova  

construcció. Aquestes 7 actuacions pendents sumades a les 9 que s'hauran de fer entre els 2012 i el 2015 fan  

que es dispari les xifres totals d'aquest tipus d'actuació i que destaqui tant per sobre de la resta. 
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Tot i que no es van realitzar totes les actuacions previstes durant el període 2008-2011, algunes d'elles van se 

substituïdes per accions previstes més enllà del 2012. 

En aquestes dues taules es pot veure la comparativa de les accions realitzades i les pendents en funció de la 

tipologia de l'actuació. 
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Actuacions realitzades 

Accions 
realitzades

Adequaci
ó

Reformes i 
Adequació

Rehabilitaci
ó i 

adequació

Nova 
Construcci

ó

Incorporaci
ó xarxa 

local

Total

Punts Informació 15 9 3 1 0 2 65,21%

Casals de Joves 4 0 2 1 1 0 17,39%

Espais Joves 4 0 3 0 1 0 17,39%

Total 23 9 8 2 2 2 100,00%

Total en % 44,23% 39,13% 34,78% 8,70% 8,70% 8,70%

Actuacions Pendents 

Accions 
pendents

Adequaci
ó

Reformes  i 
Adequació

Rehabilitaci
ó i 

adequació

Nova 
Construcci

ó

Incorporaci
ó xarxa 

local

Total

Punts Informació 5 3 0 1 1 0 17,24%

Casals de Joves 15 1 2 2 10 0 51,72%

Espais Joves 9 0 4 1 4 0 31,03%

Total 29 4 6 4 15 0 100,00%

Total en % 55,77% 13,79% 20,69% 13,79% 51,72% 0,00%

Així doncs, en aquestes dues taules es pot apreciar que, d'una banda, els Punts d'informació Juvenil són les  

accions  que  més  s'han  dut  a  terme i  que,  complementàriament,  el  tipus  d'acció  més  realitzats  són  les 

“Adequacions”  i  les  “reformes  per  adequació”.  Mentre  que  de  l'altra,  els  Casals  de  Joves  i  la  Nova  

Construcció són el tipus d'equipament i tipologia d'acció que, respectivament resten més per fer. 
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RECULL DE PROPOSTES DEL CJB APORTADES L'ANY 2005 EN EL DOCUMENT BCJ, 

RESUM DE LES PROPOSTES DEL PLA JOVE 2006-2010 

I PRIMERES VALORACIONS DEL CJB AL RESPECTE
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Document inicial del CJB per a l'Elaboració del Pla Jove 2012-2015

Aquest document té com a objectiu servir d'ajuda a l'hora d'elaborar les propostes que, des del CJB, volem que apareguin en el proper Pla d'adolescència i Joventut que el nou  

govern municipal  té previst aprovar aquest mateix any 2012. Per tal  de fer-lo el més útil  possible hem procurat aglutinar la màxima informació disponible de forma visual i  

estructurada. El document està organitzat en funció dels àmbits i propostes que va preveure el mateix Consell a l'any 2005, però, la complexitat de la transversalitat de les polítiques  

en matèria de joventut i la pròpia naturalesa d'alguns dels àmbits proposats desaconsellen la rigidesa a l'hora d'estructurar els eixos de treball. (Per exemple: com podreu veure en el  

document, les mesures encaminades a fomentar l'associacionisme i l'educació apareixen de forma  reiterada en tots els eixos de treball a més a més de tenir el seu propi capítol  

particular). El tema estructural no és objectiu d'aquest document però és una dada rellevant a l'hora de cercar algun tipus d'antecedent en la noves mesures que vulgueu plantejar,  

per això, es aconsellable contemplar els diferents enfocaments que pugui tenir cada proposta en qüestió. Tot i això, i amb independència de com s'estructurin finalment les noves  

propostes, en el document hem inclòs les següents informacions:   

• Proposta del CJB al 2005: Es tracta de les 240 propostes que es van fer des del Consell de la joventut de Barcelona durant el 2005, després de diversos processos i grups 

de treball, amb l'objectiu de ser contemplades dins del Pla Jove BCN 2006-2010. Com que aquest Pla no va recollir la totalitat de les mesures proposades pel CJB, hem  

destinat una de les columnes del document a explicitar-ho. 

• Valoració trobada d'entitats: El dia 30 de novembre es va realitzar la trobada d'entitats del CJB. Un dels punts de l'ordre del dia de la trobada va ser el de valorar la  

vigència o necessitat de seguir reivindicant les propostes que el mateix Consell volia que fossin incloses en el Pla Jove a l'any 2005. Ara bé, cal tenir en compte que durant la  

trobada no es van valorar la totalitat de les 240 propostes, només es van valorar les més significatives o aquelles que es van poder aglutinar en un objectiu genèric. Per  

aquest motiu, trobarem en aquesta columna anotacions que reflecteixen una falta de concreció en les propostes o trobarem les caselles en blanc conforme no van ser  

valorades. 

• Altres propostes que apareixen al  Pla Jove:  Per tal  d'acabar  de complementar  la  informació  també hem afegit,  a  sota de cada taula,  totes  aquelles  propostes  

relacionades amb la temàtica en qüestió que no eren reivindicació del CJB però que van ser incloses, i per tant aprovades, en el Pla Jove BCN 2006-2010. No estan incloses  

aquelles que ja eren proposta del CJB, i en aquells casos en que la mesura estava representada de forma parcial, s'ha especificat a la casella de: “apareix en el Pla Jove?” 

• Noves propostes de la trobada d'entitats: Durant la trobada d'entitats també van sorgir noves propostes en diverses temàtiques que també hem estimat oportú  

incloure en aquest  document.  D'altra  banda,  cal  tenir  en compte que,  tal  i  com hem explicat  anteriorment,  les  propostes  valorades  durant  la  trobada eren,  o bé  

significatives, o bé genèriques. Aquest fet pot conduir, en alguns casos, a que les noves propostes sorgides durant la trobada ja existissin anteriorment. 
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• Valoració del Pla Jove per part del CJB: Per acabar de tenir tota la informació disponible en un mateix document hem inclòs un petit resum de l'informe de valoració del  

Pla Jove BCN 2006-2010 que el CJB va fer per cada àmbit. Òbviament les valoracions tenen un caràcter bastant genèric però poden ser útils a l'hora de veure les principals  

mancances que han quedat un cop acabada l'execució del Pla.

Llegenda

Columna “Apareix al Pla Jove?” Valoració trobada d'entitats 

Es tracta de les propostes que no van ser valorades durant la trobada d'entitats. 
En alguns casos no es van entendre o no es van voler valorar. En la majoria de  
casos simplement no apareixien per ser massa concretes o poc significatives. 
Estan especificats els casos en què sí apareixien a la trobada d'entitats.  

Apareix al Pla Jove. Pot fer-ho en diferents graus de concreció i pot estar inclòs  
en més d'una mesura. 

Ha de continuar sent una demanda. 

Apareix al Pla però no en la seva totalitat. Sovint s'expliquen aquelles coses de la  
mesura que no contempla exactament el Pla. En altres casos faltava concreció.

Ha de seguir sent una demanda però s'ha de tornar a formular.

No està recollida al Pla Jove BCN 2006-2010 Demanda obsoleta o bé s'ha de fer un replantejament absolut.
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1. Coneixement de la realitat juvenil

Proposta del CJB al 2005 Apareix al Pla Jove? Valoració trobada entitats 
Agilitzar la publicació de l’Enquesta de Joventut que es realitza cada cinc anys per tal que 
permeti una explotació molt més acurada de les dades. 

Elaborar un informe especialitzat sobre joves i participació. La proposta era molt genèrica. S'està d'acord en 
aprofundir el tema de la participació, tant a nivell d'estudi 
com a nivell de participació del propi CJB, però cal acabar 
de definir la manera de fer-ho.  

Permetre la implicació del Consell de la Joventut de Barcelona (CJB) en el  desenvolupament 
de l’Observatori Barcelona – Joventut amb l’objectiu que el disseny, realització i avaluació 
d’estudis sigui de forma participada. 

Convocar des de la Regidoria de Joventut una jornada anual sobre alguna temàtica 
relacionada amb la gent jove en coordinació amb el Consell de la Joventut de Barcelona 
(CJB).

Impulsar un grup de treball de consells locals de joventut en coordinació amb el Consell 
Nacional de la Joventut de Catalunya (CNJC) en el marc de la Xarxa Local de Joventut 
impulsada per la Diputació de Barcelona. 

Es valora conjuntament i de forma positiva totes aquelles 
polítiques encaminades al treball en xarxa entre els 
diferents Consells Juvenils Territorials. 

 Impulsar un grup de treball de consells locals de joventut en coordinació amb el CNJC en el 
marc de la xarxa EYO (Observatori Europeu de la Joventut) i en col·laboració amb 
l’Associació Internacional de Ciutats Educadores (AICE). 

Reformular el curs universitari de postgrau “La intervenció en el món dels joves.  Les 
polítiques de joventut” amb la implicació real tant de la Regidoria de Joventut com del 
Consell de la Joventut de Barcelona

No es va valorar a la T.E. 

Fer un estudi comparatiu de les subvencions i ajuts que reben les entitats juvenils de 
Barcelona i altres ciutats de l’Àrea Metropolitana i Europa, així com una comparativa interna 
dels deu districtes. 

Altres propostes que apareixien al Pla Jove 2006-210

Incorporar la variable d’edat (de 15 a 29 anys) en les diferents enquestes i estudis que desenvolupi l’Ajuntament de Barcelona 

Col·laborar amb l’Observatori Català de Joventut de la Secretaria General de Joventut de la Generalitat de Catalunya per a l'elaboració d’estudis de recerca sobre la joventut. 

Participar en el desenvolupament de l’Observatori Social Barcelona, en l’apartat específic de joventut, mitjançant la incorporació d’indicadors, informes i estudis sobre la realitat 

64



juvenil de la ciutat en els seus diferents mitjans comunicatius (web, publicacions...). 

Elaborar, en diferents idiomes, una sèrie de materials que permetin a les visites de caire internacional, principalment altres administracions locals, explicar quines són les polítiques 
de joventut que es desenvolupen des de l’Ajuntament de Barcelona. 

Participar en la Xarxa d’Informació Juvenil de l’Euroregió Pirineus-Mediterrània, fomentant l’intercanvi d’informació, d’experiències i de professionals, i promovent, alhora, la  
mobilitat juvenil en l’àrea geogràfica de les regions i nacions europees implicades. 

Donar suport a la realització d’iniciatives formatives en el camp de les polítiques de joventut sempre i quan aquestes es portin a terme sota el paràmetre de reconeixement 
acadèmic o bé s’organitzin a partir de l’acord dels diferents agents socials representatius en la matèria. 

Facilitar l’accés, mitjançant la convocatòria de beques, a aquells cursos de formació que, sobre polítiques de joventut, tinguin lloc a la ciutat i s’organitzin d’acord amb paràmetres 
de reconeixement acadèmic o de reconeixement social de les institucions que l’impulsen. 

Dur a terme anualment jornades de formació adreçades principalment a informadors i informadores juvenils, en col·laboració amb aquelles administracions i institucions que fan 
accions en aquest àmbit. 

Fer periòdicament una enquesta a adolescents sobre estils de vida relacionats amb la salut (alcohol, tabac, drogues, relacions sexuals...) que serveixi per valorar les tendències i  
avaluar 

ncloure la variable d’edat (15 a 29 anys) en els diferents estudis d’iniciativa municipal que es facin en matèria de salut, així com també la franja d’edat que va dels 30 als 34 anys pel  
que fa al consum de drogues tal com apareix en tots els estudis de l’Observatori Europeu. 

Noves propostes de la trobada d'entitats 

Aconseguir consells de la joventut a tots els districtes, sempre i quan, hi hagi entitats actives i participatives
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2. Participació

2.1. Promoció de l'associacionisme de base

Proposta del CJB al 2005 Apareix al Pla Jove? Valoració trobada entitats 
Dotar d’ajuts públics per a l’adquisició, el lloguer i el manteniment dels espais de les 
associacions juvenils que tenen un caràcter obert i no corporatiu.

En certa manera i en 
diverses propostes. 

En general s'està d'acord en totes les propostes 
encaminades a promocionar l'associacionisme de base: 
Espais dignes, reconeixement social i bon finançament. 
Caldria veure quines accions concretes es van plantejar al 
2005 per mirar quines són vigents, quines s'han de 
modificar i quines han quedat obsoletes. 
A la trobada d'entitats es va especificar les següents 
accions:

● Promoure el reconeixement institucional del 
voluntari i del treballador de joventut

● Facilitar el tràmits iguals a tots els districtes

Promoure la participació de les associacions juvenils de la ciutat en la publicació (diari de 
joventut) de periodicitat semestral que realitzi la Direcció de Joventut. 

Establir convenis o concerts plurianuals amb les associacions juvenils de ciutat d’especial 
rellevància i de districte (plataformes territorials) que permetin reforçar aquells projectes de 
continuïtat (funcionament ordinari)

Augmentar un 25% la partida destinada a la convocatòria de subvencions d’àmbit ciutat per 
a entitats i col·lectius juvenils, així com les de districte, establint uns criteris comuns per les 
convocatòries de subvencions d’àmbit de districte per a entitats i col·lectius juvenils i 
sobretot per la distribució. Es facilitaria de forma decidida els tràmits administratius en les 
sol·licituds de subvenció.

Facilitar recursos a les associacions per promocionar-se entre els i les joves (espais físics de 
publicitat, tecnologies, espais en mitjans de comunicació) i generar espais de promoció de 
l’associacionisme (panells d’ús gratuït i reservats a les associacions  juvenils a l’espai públic: 
carrers més transitats de la ciutat, dins i fora de les estacions i parades dels transports 
públics, poliesportius municipals, centres cívics, parcs i jardins, tanques temporals que 
envolten llocs en obres, mercats municipals, parets exteriors de centres educatius i 
exteriors de biblioteques i altres equipaments municipals). 

Elaborar un material divulgatiu específic destinat als joves que viuen a les residències 
d’estudiants amb la col·laboració del Casal d’Associacions Juvenils de Barcelona (CAJB) que 
permeti el foment de la participació a l’associacionisme juvenil. 

Implementar el Pla de Promoció de l’Associacionisme Educatiu en col·laboració amb el 
Consell de la Joventut de Barcelona (CJB) impulsat pel Projecte Educatiu de Ciutat i liderat 
per la Direcció de Joventut. 

Modificar el marc normatiu de la campanya de vacances d’acord amb les associacions 
educatives. 

Només es parla de donar 
més visibilitat a les 
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activitats.

Mantenir el premi Joaquim Franch per a projectes d’associacionisme educatiu 
(convocatòria anual). 

No estipula com es diu el 
premi 

Estendre l’experiència del programa de promoció del civisme i l’associacionisme que es 
realitza als instituts de secundària impulsat per la 5a Tinença d’Alcaldia en el Districte de 
l’Eixample (Visc Convisc Participo!)

A la trobada d'entitats es va marcar negativament, però 
no es va especificar si la negativa era per no incorporar-
ho al nou Pla Jove o a les Línies 2012 del CJB. També es 
va comentar de coordinar casals de joves, plataformes i la 
resta d'agents en els projectes que es facin al IES. Incloure 
tots els espais de transició escola.universitat. 

Promoure en mitjans de comunicació els valors cívics que es fomenten des de les entitats 
juvenils, en el marc del pla del civisme impulsat per la 5a Tinença d’Alcaldia.

No va ser valorat.

Coordinar el Programa Viure i Conviure, impulsat per Caixa Catalunya i la Direcció de 
Benestar Social amb el Casal d’Associacions Juvenils de Barcelona (CAJB), que permeti 
lliurar un material divulgatiu específic als joves que viuen amb les persones grans amb 
l’objectiu de fomentar la participació de l’associacionisme juvenil. 

No va ser valorat

Altres propostes que apareixien al Pla Jove 2006-210

Moltes accions referides a la definició i funcionament d'un Punt d'Informació Juvenil. Aquestes accions es posen de manifest a través de l'elaboració del Pla d'Equipaments Juvenils  
de Barcelona  

Assegurar l’arribada i la dinamització de la informació d’interès juvenil als Centres d’Educació Secundària mitjançant la creació i el desenvolupament del Servei d’Informació i  
Dinamització als Centres d’Educació Secundària vinculat als Punts d’Informació Juvenil. 

Desenvolupar aquells instruments que possibilitin detectar i analitzar diferents comportaments de la ciutadania jove per tal de prevenir nous focus de conflictes amb l’objectiu de 
preservar la seguretat ciutadana, així com crear estratègies d’informació que permetin conèixer de més a prop les intervencions dels cossos de seguretat. 

Apropar els serveis i recursos del Casal d’Associacions Juvenils de Barcelona a les noves realitats juvenils que sorgeixen a la ciutat, especialment a col·lectius de joves nouvinguts a la  
ciutat. 

Mantenir l’oferta dels serveis d’assessorament del Casal d’Associacions Juvenils de Barcelona: assessorament sobre subvencions; assessorament legal, fiscal –i comptable; 
assessorament sobre activitats internacionals, i assessorament sobre gestió de la comunicació. Intentar incrementar el nombre d’usos dels dos darrers. 

Crear el Servei de Suport per a l’Establiment del Programari Lliure al Casal d’Associacions Juvenils de Barcelona com a recurs informatiu i d’assessorament perquè les entitats i els 
col·lectius juvenils de la ciutat s’iniciïn i desenvolupin aquest entorn informàtic. 

Augmentar el nombre d’usos del Servei de Gestió Laboral del Casal d’Associacions Juvenils de Barcelona que té per objectiu donar suport a les entitats juvenils a l’hora de fer els  
tràmits corresponents a les primeres contractacions. 
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Ampliar i millorar els serveis i recursos de caire tècnic de què disposa el Casal d’Associacions Juvenils de Barcelona per a les entitats i col·lectius juvenils: servei de difusió, lloguer 
d’espais, lloguer de material, quiosc d’internet, servei de bústia i allotjament d’entitats, mitjançant l’adequació d’espais i la renovació i/o adquisició de nou material. 

Promoure i donar suport específic, mitjançant el programa BCN Intercanvis Juvenils, a grups i col·lectius de joves que vulguin portar a terme un intercanvi internacional juvenil. 

Garantir el desenvolupament i la gestió del programa BCN Intercanvis Juvenils, programa de suport a la realització d’intercanvis internacionals juvenils organitzats per entitats i  
col·lectius de la ciutat, per part del Casal d’Associacions Juvenils de Barcelona, fent participar en els seus òrgans de seguiment i avaluació el Consell de la Joventut de Barcelona. 

Elaborar una publicació en la qual es reculli l’experiència històrica dels recursos i serveis que s’han anat portant a terme des del Casal d’Associacions Juvenils de Barcelona, el model 
de gestió sota el qual s’ha desenvolupat aquest equipament i els possibles reptes de futur. 

Fomentar el Casal d’Associacions Juvenils de Barcelona com a espai referent per al suport de mobilitzacions ciutadanes en les quals sigui evident una àmplia participació de la gent 
jove. 

Assegurar el suport per al funcionament ordinari del Consell de la Joventut de Barcelona, mitjançant signatura d’un conveni marc plurianual entre aquesta entitat i l’Ajuntament de 
Barcelona, i d’un annex específic anual amb la Regidoria de Joventut en el que quedi especificada l’aportació econòmica acordada. 

Assegurar i incrementar el suport, mitjançant la signatura de convenis plurianuals, a aquelles federacions d’associacionisme educatiu, d’implantació rellevant a la ciutat i que efectuen 
la seva acció educativa des de la gratuïtat, com a reconeixement a la tasca que porten a terme en el camp de la participació i la formació d’infants, adolescents i joves. 

Obrir una línia de suport, mitjançant l’atorgament de subvencions, per a aquells projectes d’especial rellevància d’entitats sense afany de lucre, destinats específicament a la gent 
jove de la ciutat, que signifiquin la realització d’un servei, programa o campanya que incideixi clarament en la millora de la qualitat de vida dels joves i de les joves. 

Obrir una línia de suport, mitjançant l’atorgament de subvencions, per a aquells projectes d’entitats juvenils que tinguin per objecte la rehabilitació dels seus locals habituals  
d’activitat i/o l’adequació dels espais per a una plena accessibilitat. 

Elaborar, en coordinació amb la Secretaria General de Joventut de la Generalitat de Catalunya, els informes previs valoratius que ajudin a la bona avaluació de les sol·licituds de 
subvenció d’aquells projectes de les entitats juvenils que tinguin com a objectiu l’adquisició de locals i/o la realització d’obres majors dels seus equipaments. 

Agilitar els processos de resolució de les subvencions per tal que els pagaments es facin efectius durant el primer semestre de l’any i així garantir que l’aportació econòmica que es 
porta a terme per al desenvolupament de projectes juvenils esdevingui, a més d’eficaç, també eficient. 

Editar anualment un material comunicatiu publicitari de les associacions juvenils d’educació en el temps lliure de la ciutat (agrupaments escoltes i centres d’esplai) i fer una 
campanya de difusió dirigida principalment a les famílies amb infants i adolescents d’edats incloses en les etapes d’educació primària i educació secundària obligatòria. 

Efectuar, en col·laboració amb el Consell de la Joventut de Barcelona i les plataformes territorials de joventut, una campanya publicitària periòdica per fer difusió de les associacions 
juvenils de la ciutat. 

Facilitar les gestions a les associacions juvenils educatives que participen a la Campanya d’Activitats de Vacances d’Estiu mitjançant la tramitació directa a les Oficines d’Atenció al 
Ciutadà (OAC) de Districte de les sol·licituds d’ajuts a les famílies 

Establir un protocol de col·laboració entre les entitats vinculades a l’educació no formal i els diferents serveis educatius integrats (CRP, EAP, LIC) perquè aquests també puguin 
donar servei a aquest tipus d’entitats. 

Dotar tots els equipaments juvenils de la ciutat (espais joves i casals de joves) d’un servei consistent en la cessió de material tècnic (projectors, equips de so, plafons expositors...)  
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de suport a la realització de les activitats de les entitats i col·lectius juvenils. 

Instal·lar un circuit de cartelleres públiques a cada districte que serveixi, d’una banda, per donar a conèixer els serveis públics que es troben al districte (mapa de serveis i 
equipaments) i també per fer difusió de les activitats i projectes que porta a terme el teixit associatiu del territori. 

Establir un conveni global que permeti a les associacions juvenils, principalment a aquelles que efectuen una tasca educativa amb infants, adolescents i joves al mateix territori o 
àmbit d’actuació, fer un ús social de les instal·lacions i els espais dels equipaments educatius 62 (centres d’educació infantil i primària i centres d’educació secundària) per tal de 
poder-hi desenvolupar tant les seves activitats ordinàries com activitats de caire puntual 

Crear un programa d’allotjament per a entitats juvenils a la ciutat que, com fan els anomenats hotels d’entitats, garanteixi el funcionament d’associacions i col·lectius juvenils 
necessitades d’una infraestructura mínima, basada en un espai de reduïdes dimensions, que possibiliti el desenvolupament de les seves activitats ordinàries. 

Millorar els recursos d’informació a disposició de les entitats juvenils pel que fa a l’accés als beneficis fiscals en tributs locals que la legislació preveu a favor de les entitats sense 
finalitats lucratives 

2.2. Equipaments i serveis

Proposta del CJB al 2005 Apareix al Pla Jove? Valoració trobada entitats 
Mantenir de forma permanent l’actualització del Cens d’Entitats, Grups i Xarxes de 
Participació Juvenil de la ciutat, amb la voluntat que esdevingui la font de Barcelona 
Informació (010).

Coordinar-ho amb el cens d'equipaments 

Coordinar el Fitxer General d’Entitats Ciutadanes que gestiona la Direcció de 
Participació Ciutadana amb el Cens d’Entitats, Grups i Xarxes de Participació Juvenil.

Difondre els diferents espais i serveis per a joves de la ciutat, ja sigui mitjançant web 
o butlletí electrònic o bé per mitjà de l’edició d’un fulletó específic, així com de les 
seves activitats

Desenvolupar el Punt d’Informació sobre Associacionisme Juvenil impulsat pel Casal 
d’Associacions Juvenils de Barcelona (CAJB). 

Fer un pla d’adequació de tots els espais juvenils a les noves tecnologies, amb un 
pressupost de creixement progressiu. 

Establir un espai de coordinació de tots els equipaments juvenils i punts d’informació 
juvenil, de ciutat i districte, coordinat per la Direcció de Joventut i amb la Presència 
del Consell de la Joventut de Barcelona (CJB). 
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Reforçar el Centre d’Informació i Assessorament per a Joves (CIAJ) com a principal 
subministrador de la xarxa territorial d’informació juvenil, creant una sinergia 
cooperativa entre punts d’informació, i enfortir la col·laboració i comunicació del 
Centre d’Informació i Assessorament per a Joves (CIAJ) amb altres entitats i serveis 
d’informació d’àmbit municipal. 

Aprofundir en diverses àrees específiques d’informació relacionades directament 
amb l’emancipació de la gent jove: habitatge i treball

Crear el Servei de Mediació de l’Ús de l’Espai Públic per facilitar la realització d’actes 
al carrer per associacions juvenils impulsat per la Direcció de Joventut i la Direcció de 
Participació des del Casal d’Associacions Juvenils de Barcelona (CAJB). 

Es va valorar positivament garantir l'ús de l'espai públic per 
part de les entitats, però cal determinar les mesures 
específiques. 

Coordinar l’oferta de serveis de l’Agència Municipal de Serveis Associatius – Torre 
Jussana, que impulsa la Direcció de Participació Ciutadana, amb la del Casal 
d’Associacions Juvenils de Barcelona (CAJB). 

Impulsar el treball en xarxa entre tots els espais juvenils de la ciutat com a acció per 
optimitzar i compartir recursos físics, d’activitats i d’espais concrets. 

Consolidar el Servei de Gestió Laboral per a associacions juvenils impulsat per la 
Direcció de Joventut. 

Informar i difondre sobre l’existència dels espais juvenils a la ciutat: la seva 
localització, les activitats i les possibilitats que ofereixen. 

Adaptar els horaris dels espais juvenils a les necessitats de la gent jove: adaptar els 
equipaments a les necessitats dels col·lectius que presenten algun tipus de 
discapacitat; obertura a les nits, caps de setmana i festius; ampliar l’aparcament de 
bicicletes als equipaments.

Elaborar un Pla Director per a cada espai juvenil, que defineixi la finalitat i funcions 
d’aquest així com la dotació de recursos humans i materials de què ha de disposar. I 
garantir que la gent jove pugui decidir sobre el disseny i la gestió dels espais juvenils, 
estenent les experiències actuals de cogestió i autogestió. 

Promoure el Casal d’Associacions Juvenils de Barcelona (CAJB) com a equipament 
referent per les entitats juvenils de la ciutat. 

Eliminar de la nomenclatura municipal el nom de casal de joves i convertir-los en 
espais joves per tal d’evitar la confusió amb les associacions juvenils que es 
constitueixen com a casals de joves. 
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Establir el nou pla d’usos al nou local del Casal d’Associacions Juvenils de Barcelona 
(CAJB) que permeti convertir l’equipament en un espai juvenil modèlic amb 
l’obertura de l’equipament els set dies de la setmana i el màxim d’hores possibles. 

Realitzar un pla d’equipaments juvenils de ciutat que incloguin els espais de joves i els 
centres educatius de primària i secundària impulsat per la Direcció de Joventut. 
Aquest pla hauria de preveure la cessió real d’ús dels espais públics a les associacions 
i grups de joves a tots els barris de la ciutat a partir dels models de gestió cívica, 
autogestió, cogestió o codecisió dels espais joves per tal que es cedís el protagonisme 
a la pròpia gent jove.

Garantir el compliment del PEJB

Altres propostes que apareixien al Pla Jove 2006-210

Elaborar el PEJB amb les definicions de cada modalitat d'equipament i seleccionar els territoris on han d'anar aquests equipaments en funció de les seves necessitats 

Donar suport a la publicació de l’Estudi sobre els locals de les entitats juvenils per tal de presentar una radiografia que mostri clarament l’estat d’aquests equipaments i permeti la 
implementació de mesures futures que donin resposta a les necessitats. 

Promoure i potenciar mecanismes per tal que les entitats juvenils i les empreses d’iniciativa social que vulguin portar a terme la gestió dels espais joves i els punts d’informació 
juvenil tinguin a l’abast tota la informació i les condicions dels plecs de condicions i concursos, entenent que la gestió també pot ser un bon mecanisme per enfortir el teixit  
associatiu juvenil. 

Promoure que la gestió dels casals de joves es desenvolupi, si així mostren el desig corresponent de fer-ho, per part de les associacions juvenils del territori. 

Garantir la gestió del Casal d’Associacions Juvenils de Barcelona pel Consell de la Joventut de Barcelona mitjançant signatura d’un conveni plurianual entre aquesta entitat i  
l’Ajuntament de Barcelona i d’un annex específic anual amb la Regidoria de Joventut en el qual quedi especificada, segons programa anual de serveis i activitats a efectuar, l’aportació 
econòmica acordada. 

Mantenir i desenvolupar els òrgans de codecisió del Casal d’Associacions Juvenils de Barcelona i els espais i mecanismes de seguiment i coordinació 

Coordinar l’oferta de serveis de l’Agència Municipal de Serveis Associatius-Torre Jussana amb la del Casal d’Associacions Juvenils de Barcelona i impulsar accions conjuntes per 
enfortir el teixit associatiu de la ciutat. 

Efectuar tot un seguit d’obres de millora de les instal·lacions de la Casa de Colònies Granja- Escola Can Girona per garantir la qualitat d’aquest servei, a partir d’un estudi de 
necessitats infraestructurals i la concessió de gestió per a un període superior a vint anys. 

Mantenir i desenvolupar el Viver de Projectes Juvenils (Garcilaso), vinculant aquest servei als diferents recursos que s’ofereixen des del Casal d’Associacions Juvenils de Barcelona i 
redefinint les seves funcions per adequar-les a les necessitats i demandes actuals, tot promovent també la seva gestió per part de la plataforma territorial juvenil de districte. 

Crear en aquells territoris o zones que així ho requereixin, donada la seva realitat social, un servei de dinamització juvenil que promogui la realització d’activitats a partir tant de la 
interacció entre col·lectius juvenils com des de la posada en comú d’interessos de joves a títol individual. 

Impulsar la creació de nous Vivers de Projectes Juvenils als diferents territoris de la ciutat segons definició del model de servei que s’estableixi. 
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Noves propostes de la trobada d'entitats 

Racionalització dels usos i dels espais 

2.3. Participació Institucional

Proposta del CJB al 2005 Apareix al Pla Jove? Valoració trobada entitats 
Assegurar la participació institucional dels i de les joves, mitjançant el Consell de la 
Joventut de Barcelona (CJB), en els òrgans de participació de la ciutat. 

Modificar les normes reguladores del Consell de Cent Joves convertint-lo en una eina 
consultiva que prengui forma d’observatori permanent de la gent jove i reformular el 
paper d’elecció dels i de les joves al Consell de Cent Joves mitjançant l’elecció amb 
criteris estrictament sociològics. 

Augmentar la partida econòmica a la Regidoria de Joventut en un 100%. De la mateixa 
manera, augmentar les partides pressupostàries i dotar de pes polític i tècnic les 
polítiques de joventut de districte i els seus responsables.     

Que es mantingui i no pateixi retallades

Tenir en compte l’ús de les normes d’accessibilitat en l’elaboració de productes 
comunicatius de la Direcció de Joventut. 

Altres propostes que apareixien al Pla Jove 2006-210

Mantenir i consolidar els espais d’interlocució entre el Consell de la Joventut de Barcelona i la Regidoria de Joventut per tal d’acordar i impulsar estratègies que afavoreixin el 
desenvolupament de les polítiques de joventut a la ciutat. 

Convocar un mínim d’un cop a l’any el Consell de Cent Joves i renovar-ne els membres cada dos anys. 

Definir la Comissió de Joventut de Districte com un espai informatiu, consultiu i de debat de les accions en matèria de joventut d’iniciativa municipal que es porten a terme al 
territori, convocant les associacions i els col·lectius juvenils del territori 

Dialogar periòdicament amb aquelles entitats juvenils d’àmplia implantació a la ciutat, amb aquelles entitats que tot i no ser juvenils representen un ampli sector de la societat i en 
les quals poden participar nombroses persones joves, i també amb aquells col·lectius juvenils que sorgeixen de nou a la ciutat. 

Vetllar perquè es duguin a terme un mínim de dues convocatòries a l’any de les Comissions de Joventut de Districte. 

Assegurar que els processos participatius d’iniciativa municipal que es desenvolupin a la ciutat per a la implementació de plans i projectes que afecten principalment el sector juvenil 
de la ciutat es facin en col·laboració amb els agents juvenils socials representatius corresponents, i garanteixin el retorn dels resultats i conclusions. 

Promoure la participació estable del Consell de la Joventut de Barcelona en aquells espais de discussió que es creguin oportuns, impulsats per l’Ajuntament de Barcelona, en els  
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quals es tractin qüestions referents a la prevenció i la seguretat ciutadanes. 

Noves propostes de la trobada d'entitats 

Garantir espais de coordinació entre entitats juvenils i altres tipus d'entitats que treballen amb joves. (Ex. AMPES) Consells de Joventut de Distrecte.

2.4 Districte jove

2.4.1 Polítiques públiques de proximitat

Proposta del CJB al 2005 Apareix al Pla Jove? Valoració trobada entitats 
Reformar el sistema electoral tal com recull el Programa d’Actuació Municipal per 
permetre l’elecció directa de regidors i consellers de districte, alliberant els consellers 
de districte per tal que puguin realitzar les seves funcions en contacte permanent amb 
la ciutadania. 

Transformar progressivament les Comissions de Joventut de Districte en Plataformes 
territorials de joventut. 

Disposar d’un tècnic o tècnica exclusiva i competent de Joventut a cada districte amb 
capacitat d’incidència en tots els àmbits municipals per facilitar el treball entre les 
associacions i el govern del districte 

Garantir la coordinació entre la Regidoria de Joventut de l’Ajuntament de Barcelona i 
els responsables de Joventut dels districtes. Exigir la participació dels consellers de 
districtes a la Taula de Consellers, així com dels i de les tècniques de  Joventut de 
districte i la Direcció de Joventut

Crear unes úniques línies generals consensuades a tots els districtes per tal de 
contribuir que les entitats desenvolupin la seva tasca en el territori d’una manera més 
eficient. Acabar amb la discriminació territorial que pateixen les associacions tot i tenir 
el mateix nombre de membres i realitzar activitats semblants, segons els districtes on 
treballen i amb criteris existents i partides econòmiques diferents. 

Uns mínim iguals a tots els districtes però respectant les 
realitats específiques de cadascun.

Promoure la territorialitat del Projecte Educatiu de Ciutat amb l’objectiu que es pugui 
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iniciar el procés de descentralització del PEC-B. 

2.4.2 Foment de les plataformes territorials de joventut

Proposta del CJB al 2005 Apareix al Pla Jove? Valoració trobada entitats 

Dotar de recursos econòmics les plataformes territorials per tal que disposin de 
dinamitzadors o dinamitzadores territorials que facilitin el treball en xarxa i la 
coordinació interassociativa. El suport econòmic a les plataformes territorials de 
joventut es concretaria en: 6.000 euros des de la Direcció de Joventut, 6.000 euros des 
de la Direcció de Participació i 6.000 euros des del Districte. De la mateixa manera cal 
dotar de suport econòmic els nuclis impulsors de plataformes territorials de joventut 
impulsades des del Consell de la Joventut de Barcelona 
       (9000 euros). 

No s'especifiquen 
quantitats 

Es va acceptar la proposta genèrica però cal especificació 

Reconèixer les plataformes territorials de joventut com a interlocutors vàlids. Crear, 
mantenir i enfortir del protocol de relacions entre Plataformes territorials de joventut 
amb la signatura de convenis marc amb la Regidoria de districte,equivalent al del 
Consell de la Joventut de Barcelona (CJB), que obri les portes a treballar amb altres 
conselleries. 

Promoure la creació de plans d’habitatge municipal en base a una avaluació de 
necessitats de la població de cada districte. Aquest pla seria una eina per facilitar el 
diàleg amb les altres Administracions i agents involucrats en l’habitatge. 

Vetllar per la promoció de l’adaptació del sector immobiliari a l’evolució de la societat: 
aparició de noves formes de vida familiar, disminució de la dimensió de les llars, 
mobilitat geogràfica per raons de treball o estudi. 

Altres propostes que apareixien al Pla Jove 2006-210

Elaborar, en col·laboració amb el Consell de la Joventut de Barcelona i les plataformes territorials de joventut, una publicació que reculli els avantatges de treballar en xarxa i 
participar en una plataforma territorial juvenil. 

Noves propostes de la trobada d'entitats 

Garantir la participació de les entitats juvenils en l'elaboració de polítiques de joventut en aquells districtes on no hi ha plataformes. (Sempre i quan això no impliqui molta feina 
extra per l'equip tècnic del CJB.
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2.4.3 Foment de l'associacionisme de base

Proposta del CJB al 2005 Apareix al Pla Jove? Valoració trobada entitats 
Reorientar les mostres de districte i la Mostra d’Associacions de la Mercè per tal que les 
associacions puguin organitzar activitats en els seus espais. 

Confeccionar bases de dades de les associacions juvenils als districtes i mantenir- les 
permanentment actualitzades. 

Estendre l’experiència de trobada de representants d’alumnes de secundària que 
realitza el Districte de Sarrià-Sant Gervasi a la resta de territoris i fer-ne partícip  les 
associacions juvenils de base i les associacions estudiantils de ciutat. 

Millorar la coordinació entre tots els agents i totes les 
accions que es duguin a terme dins d'un IES.

Altres propostes que apareixien al Pla Jove 2006-210

Portar a terme, cada dos anys i en col·laboració amb el Consell de la Joventut de Barcelona, la Mostra d’Associacions Juvenils de Barcelona com a instrument de promoció dels seus 
projectes i activitats, i com a espai de difusió de les seves demandes i reivindicacions. 

2.4.4 Equipaments de proximitat al servei de la gent jove i les associacions

Proposta del CJB al 2005 Apareix al Pla Jove? Valoració trobada entitats 
Dotar tots els territoris d’un gran equipament juvenil com els existents actualment a 
Horta-Guinardó i Sant Andreu. Aquests equipaments tindrien centres de recursos i 
serveis per a les associacions i grups de joves a cadascun dels districtes, similars al Casal 
d’Associacions Juvenils de Barcelona (CAJB) a nivell de ciutat. També disposarien de 
sales de tecnologies de la informació i la comunicació i sales d’assaig. 

Mirar al PEJB

Oferir als espais joves territorials un paquet de recursos que enriqueixin les seves 
programacions en coordinació amb el Centre d’Informació i Assessorament per a  Joves 
(CIAJ) i el Casal d’Associacions Juvenils de Barcelona (CAJB). 

Fomentar els vivers d’associacions i col·lectius juvenils. Caldria incloure en aquest pla 
els centres educatius públics de primària i secundària. 

75



Realitzar un cens d’equipaments disponibles per als i les joves, les seves condicion d’ús i 
les activitats que s’hi realitzin. 

A nivell genèric de tota la 
ciutat

Valoració Pla Jove 2006-2010 CJB
La valoració respecte a la participació i promoció de l'associacionisme està dividida en els següents Punts: 

PEJB (Pla d'Equipaments Juvenils de Barcelona): Aquesta és una de les principals apostes del darrer Pla Jove tenint en compte que havia de ser una eina clau per al 
desenvolupament i consolidació del teixit associatiu dels diferents territoris i, a la vegada, ser un punt de trobada per a la resta del jovent no associat de la ciutat . A nivell general, i  
malgrat que l'esclat de la crisi hagi dificultat el correcte desenvolupaments del Pla, es valora molt positivament que s'aprovés una mesura encaminada a la joventut de tanta 
envergadura . Tot i així, se'n fa la següent valoració:

• Malgrat la crisi es valora positivament que s'hagin realitzat el 60% de les accions previstes fins al 2011.
• Però cal tenir en compte que la major part d'accions realitzades no requerien gaire esforç pressupostari i, per tant, han quedat pendents les accions de major envergadura. 
• Només s'ha guanyat un casal i un espai jove arreu de la ciutat. 
• Els que més han augmentat són els espais d'informació juvenil, però , ara cal realitzar un Pla de difusió entre els i les joves de la ciutat a fi de donar a conéixer tots els 

recursos que tenen al seu abast. 
• Finalment, també es destaca ,en aquest apartat, la importància de comptar sempre amb el consens de les entitat i joves del territori a l'hora de definir els nous espais a fi  

de poder cobrir les seves necessitats reals. 
   
Reconeixement associacionisme: En aquest apartat es posa èmfasi al fet de que les diferents administracions considerin les entitats juvenils autèntiques escoles de ciutadania 
però, a la vegada, siguin incapaces de realitzar polítiques que posin de manifest fet. Així doncs, aquestes són les conclusions: 

• Existeixen moltes dificultats a l'hora de donar a conèixer la tasca de les entitats juvenils. 
• Que la tasca de les entitats sigui reconeguda, veritablement, com una autèntica escola de ciutadania.
• Que les entitats juvenils puguin tenir capacitat d'incidència efectiva, ja sigui en el desenvolupament de polítiques públiques, o bé en els centres en els espais educatius.
• Tenir capacitat de poder incidir a la xarxa d'Instituts de secundària a fi de promoure l'associacionisme juvenil.
• Es valora positivament que se segueixi donant suport al desenvolupament de la Campanya d'Eleccions als Consells Escolars.
• En la línia de les reivindicacions de les entitats educatives, i fent-ho també extensiu a la resta del teixit associatiu juvenil de la ciutat, reclamar un millor i tangible 

reconeixement de la tasca que desenvolupen, un millor finançament i espais adequats on poder realitzar les seves activitats. (En les entitats educatives és especialment 
crític el tema dels espais). Tot i que també es reconeix l'esforç de les subvencions per realitzar petites obres als locals. 

• Finalment, es valora molt positivament el reforçament del CRAJ ja que contribueix a enfortir el teixit associatiu de la ciutat.
  
Plataformes territorials
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• Es valora positivament el recolzament econòmic i el reconeixement institucional donat a les plataformes existents.
• D'altra banda, es recorda que és interessant fer-ho extensiu a la resta de territoris i es comenta que no s'ha de tenir una visió negativa de  les possibles coordinacions 

associatives que ja hi hagi existents, sinó que cal facilitar les coses perquè puguin esdevenir autèntics referents. 

Esplai Públic: 
• Existeixen moltes traves i dificultats per a les entitats (sobretot les juvenils) a l'hora de fer ús de l'espai públic.
• Aquestes traves sovint vénen donades per la restricció de la pròpia normativa que ho regula i per problemes tècnics derivats de la des-coordinació dels diversos agents 

que intervenen en el procés d'atorgaments de permisos. 
• Manca de claredat en els procediments 
• Es reclama un mínim de criteris comuns a tota la ciutat però respectant sempre les peculiaritats que pugui tenir cada territori. 
• Com a solució es proposa crear vies de mediació amb la participació del teixit associatiu juvenil i les persones afectades. 
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3. Habitatge

3.1 Igualtat d'oportunitats

Proposta del CJB al 2005 Apareix al Pla Jove? Valoració trobada entitats 
Considerar el Consell de la Joventut de Barcelona (CJB) com a interlocutor per al 
disseny, implementació i avaluació de les polítiques d’habitatge a Barcelona. 

Realitzar una segona fase de construcció de 10HJ que superi els 4.000 habitatges 
garantint la gestió transparent dels processos de difusió, selecció i accés al conjunt de 
l’oferta de places. Es farien noves promocions en tots els districtes de  Barcelona. Fer 
del Consell de la Joventut de Barcelona (CJB) l’interlocutor principal en l’avaluació 
dels10HJ i dels seus programes de Bon veïnatge dels 10HJ.

Ampliar parc públic sense recórrer a la nova construcció. 
Rehabilitar 

Garantir un percentatge mínim per a joves en les promocions d’habitatge protegit 
promogudes per l’Ajuntament i destinades a facilitar l’accés a persones amb rendes 
baixes impulsat per la Comissió de Sòl i Urbanisme. 

Vetllar perquè els habitatges de protecció oficial estiguin gestionats per promotors 
socials, bé siguin les mateixes administracions o d’altres agents socials que actualment ja 
realitzen una tasca molt important en aquest sentit. 

Operadors públics o 
privats sense ànim de 
lucre... 

Propiciar la multifuncionalitat en les noves promocions d’habitatge: àrees vives amb 
diverses funcions, per destinataris diversos i amb possibilitats de serveis  compartits. 

No es va entendre la mesura 

Ampliar la reserva de sòl públic i evitar que l’Ajuntament utilitzi la seva posició de 
domini per subhastar al millor comprador els seus terrenys. 

Altres propostes que apareixien al Pla Jove 2006-210

Crear el lloc web del Servei d’Habitatge Jove, vinculat als portals web de l’Ajuntament de Barcelona corresponents (joventut i habitatge), centrat principalment en la gestió del 
servei de la Borsa d’Habitatge Jove. 

Crear un canal de comunicació estable entre el Servei d’Habitatge Jove, els Punts d’Informació Juvenil i el punt d’informació de Barcelona Centre Universitari (BCU), servei que 
informa sobre, entre altres qüestions, l’allotjament per a estudiants universitaris de fora la ciutat. També 
gestiona aquest allotjament. 

Informar i fer difusió mitjançant el butlletí electrònic de Joventut d’aquelles noves informacions d’interès per a la gent jove de la ciutat relacionades amb l’habitatge. 
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3.2 Mediació de l'Administració pública

Proposta del CJB al 2005 Apareix al Pla Jove? Valoració trobada entitats 
Crear el Servei d’Habitatge Jove, vinculat al Consorci de l’Habitatge de Barcelona des 
d’on es gestioni el parc d’habitatge públic adreçat a la gent jove i s’ofereixi un servei 
d’informació, assessorament i gestió de la rehabilitació d’habitatges. Des d’aquí es 
desenvoluparan programes de mediació entre propietaris i joves per facilitar el lloguer a 
preus raonables, amb l’aval de l’Administració per donar garanties a les parts. 

Crear l’Oficina d’Habitatge de Districte, que s’encarregui de la informació i 
l’assessorament (normatives, ajuts...). Aquestes oficines haurien de ser el lloc des d’on 
se centralitzessin les ofertes públiques i la intermediació entre llogaters i  propietaris. 
També reforçarien les estratègies de lluita contra el mobbing immobiliari i la 
discriminació. Caldria una coordinació amb el Servei d’Habitatge  Jove. 

Resoldre qüestions 
primeres

Crear una finestra única d'atenció juvenil per resoldre totes 
les temàtiques.

Crear mecanismes perquè els i les joves puguin hipotecar el 100% del valor de 
l’habitatge i no només un 80%, perquè aquesta és una de les barreres més importants 
en l’accés al HPO. 

Centrar-se en el lloguer i no en la compra 

Aplicar un recàrrec del 50% sobre la quota de l’IBI dels immobles desocupats més de 
sis mesos. 

Alguns estan d'acord, d'altres consideren que és millor 
incentivar que no penalitzar.

Donar prioritat a la recuperació tant d’habitatges com de zones i/o barris degradats, i 
promoure la rehabilitació amb ajuts a canvi de garantir la sortida al mercat dels pisos.

Regular la masoveria urbana com a eina per evitar l’envelliment dels immobles. 
Potenciar les auditories de gènere a l’hora de realitzar la planificació urbanística. 

 Impulsar mesures per garantir l’autonomia personal dels i de les joves amb 
discapacitats (habitatges adaptats, assistència personal, ajudes tècniques...). Seria també 
recomanable que les borses joves d’habitatge tinguessin informació sobre el nivell 
d’accessibilitat o possibilitat d’adaptació dels pisos. 

Establir un pla integral d’acollida de joves estudiants mitjançant la destinació de sòl 
qualificat d’equipament públic per a la construcció de residències d’estudiants i el 
desplegament del programa Viure i Conviure.

Altres propostes que apareixien al Pla Jove 2006-210

Impulsar la construcció d’habitatges de caire social per part d’operadors privats sense ànim de lucre. 
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Garantir la gestió transparent dels processos de difusió, selecció i accés al conjunt de l’oferta de places de les promocions d’habitatges que es portin a terme sota el model HD/7-J. 

Crear els mecanismes de control adients per tal de garantir una bona gestió d’aquells programes i serveis municipals que es porten a terme sota la denominació de «compartir pis».  

Establir un òrgan de coordinació entre la Direcció de Joventut i l’Institut Municipal d’Urbanisme per tal de fer el seguiment dels plans d’urbanisme que afecten la gent jove de la  
ciutat i plantejar les accions futures. 

Desenvolupar les previsions de la Llei 1/2006, de règim especial del municipi de Barcelona quant a la tributació per l’Impost sobre l’Increment de Valors dels Terrenys (IIVTNU) de 
les transmissions de béns immobles en períodes inferiors a 1 any, com a instrument per dissuadir les compravendes especulatives. 

Millorar el tractament de les transmissions lucratives mortis causa de l’habitatge habitual a favor d’ascendents i adoptants, cònjuge, o descendents i adoptats 

Disposar des dels Punts d’Informació Juvenil i mitjançant acord amb el punt d’informació de Barcelona Centre Universitari (BCU), de la informació actualitzada i detallada de 
residències d’estudiants, així com d’altres fórmules d’allotjament per a estudiants. 

Valoració Pla Jove 2006-2010 CJB
La primera dada a tenir en compte és que es produeix una reducció de la taxa d'emancipació juvenil respecte anys anteriors. Aquesta dada no és només una conseqüència de no 
haver acomplert les mesures previstes al Pla Jove, sinó que la manca de previsió de l'esclat de la crisi no va permetre elaborar unes propostes més adequades. 
Pel que fa a mesures concretes es destaca el següent: 
• Es van duu a terme la majoria de propostes que tenien un caire informatiu. Però es remarca que cal revisar les mesures de difusió d'aquesta informació per què arribi als 
seus destinataris. 
• La construcció d'habitatges es va acomplir només fins al 50%. Tot i així, s'ha de tenir en compte el comentari que ve a continuació. 
• També es fa referència al gran nombre de joves que, per motius de mobilitat, econòmics,... han de renunciar a l'atorgament del pis de protecció oficial al qual havien 
accedit.  
• Finalment, es valora positivament la creació de la Borsa d'Habitatge jove que feia de nexe entre arrendadors i arrendataris per garantir un preu més just, ara bé, només es 
van realitzar 646 contractes. De cara al nou Pla Jove, exigir un increment del seu funcionament, podria ser una bona mesura per pal·liar el problema de l'emancipació juvenil.   
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4. Treball
4.1 Normativa laboral

Proposta del CJB al 2005 Apareix al Pla Jove? Valoració trobada entitats 
Reduir la setmana laboral a 35 hores sense baixada de salaris, com a forma de creació 
d’ocupació, acompanyada amb mesures que ajudin al repartiment de la feina, a la 
reordenació del temps de treball i a l’eliminació de les hores extres. 

Regular les empreses de serveis integrals, que en l’actualitat són dels principals 
responsables de la precarietat juvenil, en fugir de l’aplicació de convenis col·lectius. Per 
aquest motiu és necessari que l’Administració sigui exemplar i no subcontracti 
empreses de serveis integrals que no demostrin l’aplicació del conveni col·lectiu de 
referència als seus treballadors. 

Fer seguiment/ control i criminalització

Limitar la temporalitat dels treballadors més joves i augmentar la qualitat de l’ocupació 
amb una major estabilitat. Reforçar la causalitat de la contractació temporal per regular 
de manera adequada tots els processos de subcontractació. Prioritzar la qualitat de 
l’ocupació de la gent jove dels acords referents al model productiu, a través dels plans i 
accions específics concertats entre l’Administració, els sindicats i la patronal. La prioritat 
en matèria d’ocupació juvenil ha de ser la lluita contra la precarietat i la discriminació. 

Augmentar la renda mínima bàsica. Compatibilitzar les pensions amb certes rendes de 
treball. 

Fer una política d’ocupació específica per a les dones joves, basada en mesures d’acció 
positiva i en una política de formació ocupacional que sigui realment eficaç en la inserció 
de les dones en el mercat laboral i que no les dirigeixi cap a llocs de treball que 
perpetuïn el rol laboral considerat femení. Cal fomentar la igualtat de tracte per als 
treballadors i treballadores joves, utilitzant la negociació col·lectiva com a vehicle. 
Promoure, en els convenis col·lectius, actuacions encaminades a eliminar les 
discriminacions, directes i indirectes. Eliminar la segregació per raó de gènere en el 
treball. I, sobretot, vetllar perquè homes i dones gaudeixin del mateix salari per la 
mateixa feina. 

La discriminació positiva implica discriminació. S'ha de 
reformular per què siguin polítiques encarades a la igualtat, 
en funció de la vàlua de cada persona. No polítiques de 
bonificacions a empreses.

Noves propostes de la trobada d'entitats 

Règim fiscal per a treballadors/es de joventut
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Fer polítiques específiques per a altres col·lectius minoritaris 

4.2 Informació i formació laboral

Proposta del CJB al 2005 Apareix al Pla Jove? Valoració trobada entitats 

Estendre els Punts d’assessorament i orientació acadèmica i professional a tots els 
territoris (actualment n’hi ha a tres districtes: Horta-Guinardó, Sants-Montjuïc i Sant 
Andreu). 

Potenciar, donar a conèixer i dotar de contingut les oficines públiques ja existents 
(sobretot del SOC). 

Treballar des dels centres educatius els drets i deures dels treballadors i treballadores a 
través d’un crèdit de síntesi conjuntament amb les organitzacions sindicals juvenils. 

Altres propostes que apareixien al Pla Jove 2006-210

Coordinar i fer difusió de l’oferta existent de programes i serveis en matèria de formació i ocupació des dels Punts d’Informació Juvenil i Barcelona Activa 

Crear i desenvolupar el Servei d’Informació i Orientació Laboral del Centre d’Informació i Assessorament per a Joves(CIAJ) mitjançant l’exposició informativa, la realització de 
xerrades des del mateix equipament i l’orientació i l’assessorament individualitzat, així com també a través de l’elaboració de tallers externs adreçats principalment a centres 
d’educació secundària, entitats i equipaments juvenils. 

Elaborar una campanya unitària d’orientació acadèmica i professional a través dels diferents Punts d’Informació Juvenil de la ciutat consistent, principalment, en la realització de 
xerrades sobre cicles formatius, titulacions universitàries i altres formacions, i l’obertura d’espais virtuals interactius. 

Donar a conèixer tots els recursos informatius dels quals disposa l’equipament Porta 22, espai de noves ocupacions, de Barcelona Activa, com a possibilitat de descobrir i ampliar 
les oportunitats professionals que les noves cultures del treball, les noves ocupacions i els sectors emergents comporten. 

4.3 Transició escola- treball

Proposta del CJB al 2005 Apareix al Pla Jove? Valoració trobada entitats 
Potenciar el Pla Jove Formació – Ocupació que permet el desenvolupament d’itineraris 
personalitzats per a joves en risc de patir fracàs escolar i/o exclusió social que 
possibiliten la inserció laboral, impulsat per l’Institut d’Educació i Barcelona Activa, i 
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obrir-lo a la participació de les organitzacions juvenils sindicals. 

Promoure la formació ocupacional continuada per a joves, adequada a la demanda del 
mercat i a les necessitats dels i de les joves que treballin o que es trobin en situació 
d’atur. Crear una borsa de treball efectiva als centres educatius. 

Permetre la realització de pràctiques a les empreses per part de la gent jove amb 
discapacitat que estudia cicles formatius i formació ocupacional, mitjançant diferents 
tipus d’incentius que compensin les despeses d’adaptació de l'espai on es desenvolupin. 

Acord general en promoure polítiques concretes per a 
persones amb discapacitat, però cal entrar en la concreció. 

Establir sistemes per a una eficient informació a la ciutadania amb discapacitat de les 
qüestions que els afecten i, en especial, dels seus drets i deures, així com de les 
disposicions establertes per a la promoció del seu desenvolupament igualitari en 
matèria de treball, promovent la necessària coordinació entre les diferents 
administracions públiques. 

Reglamentar la no subcontractació de serveis per part de l’administració en aquelles 
empreses que no acompleixin la LISMI. 

Potenciar la negociació col·lectiva amb pactes que promoguin la inserció i la qualitat del 
treball de les persones amb discapacitat. 

Evitar les demandes de mobilitat per part d'algunes empreses, ja que dificulten 
l'adaptació d'aquells treballadors i treballadores que presenten dificultats per realitzar 
alguna de les funcions del lloc de treball. 

Evitar que la majoria de contractes laborals que es facin als i les joves siguin de tipus 
temporal, ja que aquest fet dificulta la inserció de les persones amb discapacitat.

Fer polítiques d’ocupació específiques i prendre mesures que impedeixin la 
discriminació dels i de les joves immigrants. Igualment, és necessària una política 
d’ocupació específica per als i les joves amb discapacitat. Cal un control efectiu de la 
quota de reserva del 2% per a la contractació de persones amb disminució en 
empreses amb més de 50 llocs de treball o, en el seu defecte, les mesures alternatives 
legalment establertes. També cal que les empreses facin les adaptacions necessàries per 
a la contractació de persones amb disminució. Evidentment, aquestes mesures també 
s’han de prendre a les administracions. 

Impulsar una major dotació de recursos a la Inspecció de Treball i una adequació de la 
planificació de la inspecció en funció d’aquells sectors i col·lectius més precaritzats, pel 
que respecta als contractes temporals en frau de llei. Responsabilitzar-se de 
l’acompliment de la llei per part de les empreses a qui subcontracten activitats. 

83



Impulsar mesures que garanteixin la seguretat i la salut en el treball. Per això s’ha de fer 
acomplir la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, tot assegurant que les empreses 
duguin a terme les seves obligacions en temes de formació, tant de seguretat en el 
treball com sobre les característiques de la pròpia feina. Tanmateix, és absolutament 
necessari que les administracions públiques es responsabilitzin de fer el seguiment del 
compliment de la llei. 

Realitzar amb els col·lectius i agents afectats (joventuts sindicals, consells de joventut...) 
plans d’educació en seguretat i salut, en tots els nivells educatius. En aquest sentit seria 
essencial la introducció de crèdits variables referents a aquesta matèria en els centres 
d’ensenyament secundari. 

Recolzar els i les joves emprenedores a través d’ajuts i finançament perquè puguin crear 
les seves pròpies empreses o negocis i difondre els programes destinats a gent jove 
emprenedora (Mentoring, Comunitat Virtual d’Emprenedors Barcelona Net Activa, 
vivers d’empreses, Centre per a la Gent Emprenedora). 

No només amb finançament, sinó creant xarxes networking i 
oferint espais de formació per empoderar els i les joves. 
Mitjançant un servei més potent d'autoocupació. 
L'emprenedoria no només des d'una òptica empresarial, sinó 
també ha d'adquirir un caire social.

Incentivar nous filons d’ocupació, que crearien llocs de treball per a la gent jove, 
principalment en els àmbits dels serveis a la vida diària, els serveis per la millora de la 
qualitat de vida, els serveis culturals i relatius a l’esbarjo i els temes referents al medi 
ambient i impulsar projectes d’ocupació, mitjançant accions de formació i ocupació de 
les dones, com els vivers d’empreses. 

Potenciar polítiques del temps a la ciutat: reclamar el temps comunitari, el temps 
personal, el temps laboral, el temps escolar i el temps domèstic-familiar. Com una bona 
pràctica, des de l’Ajuntament, com a empresa, hauria d’aplicar mesures de conciliació 
per als seus treballadors i treballadores i introduir clàusules als concursos públics que ho 
facilitin. 

Altres propostes que apareixien al Pla Jove 2006-210

Mantenir i desenvolupar els programes de formació del Servei per a l’Ocupació de Barcelona Activa que permeten l’adquisició de competències professionals per desenvolupar 
adequadament una ocupació: cursos de formació ocupacional, plans de formació i treball (escoles taller i cases d’oficis, tallers d’ocupació, nous filons i plans d’ocupació) i activitats 
formatives de capacitació tecnològica (Cibernàrium). 

Permetre la participació del Consell de la Joventut de Barcelona i dels sindicats juvenils de treballadors i treballadores com a interlocutors al Consell de la Formació Professional de 
Barcelona. 

84



Noves propostes de la trobada d'entitats 

Afegir propostes encaminades a fomentar l'economia social. Ex. Cooperativisme 

Valoració Pla Jove 2006-2010 CJB
A nivell general se'n destaca, d'una banda, l'important augment de l'atur juvenil (del 78% entre 2006 i 2010), i de l'altra, l'elevada precarietat laboral entre els i les joves. És a dir, la 
joventut és el sector de la població que més ha notat la crisi pel que fa a l'augment de persones que no disposen de feina i a la vegada els salaris cada vegada són més baixos. Com 
s'ha esmentat en l'apartat anterior, aquestes variables són rellevants a l'hora d'entendre la baixa taxa d'emancipació juvenil. 
Pel que fa a les mesures concretes,:
• El CJB valora positivament que es duguessin a terme la major part de mesures previstes en aquesta temàtica,  però es reconeix que al 2005 no es va saber preveure tota la 
crisi que esclataria anys més tard i per aquest motiu no hi van haver suficients mesures al respecte. 
• Un altre aspecte que es destaca a la valoració és que “Treball” no és una competència municipal i per tant, s'ha de ser especialment imaginatiu a l'hora fer les propostes.    
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5. Educació

5.1 Coordinació educativa

Proposta del CJB al 2005 Apareix al Pla Jove? Valoració trobada entitats 
Convertir el PEC-B en un veritable pla director de la política educativa de la ciutat, amb 
dependència orgànica del Consorci d’Educació, d’on depengui directament el Consell 
Escolar Municipal, el Consell de Coordinació Pedagògica, els Plans educatius d’entorn a 
Barcelona... 

?????? Que tingui en compte l'educació no formal 

Transformar els Consells Escolars de ciutat i de districte en Consells d’Educació, 
incorporant-hi els agents educatius del barri (obrir els Consells Escolars dels centres 
educatius a la resta d’agents educatius del territori)

Intercanviar experiències entre escoles i educació no formal. 

Crear els Consells Educatius de Districte que permetin el disseny, realització i avaluació 
de les diferents iniciatives de participació i gestió (Consells Escolars Municipals de 
Districte, Plans Educatius d’Entorn, Xarxa Educativa de Barri, Plans Comunitaris i altres 
proves pilot existents) i totes les iniciatives educadores de barris i districte. 

Permetre la participació activa en l’Observatori de la Formació Professional i transició al 
món del treball de l’associacionisme juvenil mitjançant el Consell de la Joventut de 
Barcelona (CJB) i els sindicats juvenils de treballadors i treballadores. 

Impulsar la realització del mapa educatiu de Barcelona amb la implicació de les entitats 
ciutadanes i les diferents xarxes de barri i districte sota la direcció dels Consells 
Educatius de Districte, que permeti que els centres educatius es vinculin amb les 
entitats ciutadanes, principalment amb les entitats d’associacionisme educatiu (esplai i 
escoltisme). 

Permetre la participació del Consell de la Joventut de Barcelona (CJB) i dels sindicats 
juvenils de treballadors i treballadores com a interlocutors al Consell de la Formació 
Professional de Barcelona. 

Altres propostes que apareixien al Pla Jove 2006-210

Establir els mecanismes de coordinació necessaris entre l’Institut d’Educació de Barcelona i la Direcció de Joventut per tal de garantir el bon desenvolupament dels programes de 
dinamització cultural als centres d’educació secundària. 
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5.2 Obertura equipaments educatius

Proposta del CJB al 2005 Apareix al Pla Jove? Valoració trobada entitats 
Impulsar un pla de xoc d’inversió per afrontar de forma urgent la renovació i posada al 
dia de tots els centres educatius que presenten dèficits infraestructurals importants i 
aplicar a les escoles la supressió de barreres arquitectòniques per garantir l’acollida 
d’alumnat, professorat i personal laboral amb discapacitats.

Regular els processos de requeriment i ús d’equipaments (que la resposta de cessió o 
no de l’espai no depengui ni del moment ni de la persona responsable). 

Facilitar els processos 

Garantir la gratuïtat a les associacions juvenils en l’ús de qualsevol equipament públic 
per realitzar una activitat. 

Realitzar un pla d’usos dels centres escolars que permeti universalitzar els convenis per 
la utilització d’espais (gestió cívica). 

Es destaca que això no és la gestió cívica.

Dotar de partida pressupostària les accions directes que sorgeixen dels projectes “Pacte 
per l’ús educatiu dels equipaments escolars” i “Pla de promoció de les associacions 
educatives i l’associacionisme juvenil” del Pla d’Acció del Projecte Educatiu de Ciutat. 

Altres propostes que apareixien al Pla Jove 2006-210

Instar que en els nous programes funcionals dels equipaments escolars, a partir dels quals es dissenyen els projectes arquitectònics, s’introdueixin els següents criteris: creació  
d’espais polivalents, d’accés diferenciat als espais merament escolars de la resta de l’equipament, per a ús cívic d’associacions de caire educatiu, i fàcil accessibilitat als patis de 
l’equipament per al seu ús públic, diferenciada també de l’accés als espais d’acció educativa. 

Desenvolupar la missió educativa de la Casa de Colònies Granja-Escola Can Girona com a equipament de promoció social que ofereix tot un ventall de recursos pedagògics 
adreçats a infants, adolescents i joves per desenvolupar, en un espai de convivència, el coneixement i el 
respecte per la natura. 

Noves propostes de la trobada d'entitats

Caldria afegir un punt que tractés la gestió cívica enfocada des de la joventut
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5.3 Educació en la participació

Proposta del CJB al 2005 Apareix al Pla Jove? Valoració trobada entitats 
Reconèixer les associacions i sindicats d’estudiants com a espais d’educació en 
ciutadania i en la participació democràtica. 

Reconeixement de l'educació no formal al currículum escolar 

Crear programes als centres d’educació secundària que permetin conèixer les 
propostes de participació existents al seu voltant. 

Vincular-ho a l'ús gratuït dels equipaments 

Sensibilitzar el professorat per tal de facilitar l’accés de les entitats estudiantils a les 
escoles i instituts mitjançant punts de trobada entre professorat, administració i 
alumnat. 

Es valora positivament el fomentar l'associacionisme des dels 
centres educatius, i es considera encertat que els projectes 
realitzats tinguin el suport de les entitats juvenils així com 
dels propis centres escolars.  Durant la trobada d'entitats no 
es va parlar de cap projecte en concret, per tant, s'hauria 
d'especificar les accions concretes que es vulguin duu a 
terme. 

Augmentar la partida pressupostària en un 200% en l’organització i gestió de les 
eleccions dels consells escolars amb l’objectiu de reforçar el foment de la participació. 
Facilitar la implicació de les associacions d’estudiants en el disseny, realització i avaluació 
de les eleccions. 

Sense especificar augment 
de pressupost

Augmentar la partida pressupostària en un 200% per tal que es faci una campanya pel 
foment de la participació a les jornades d’intercanvi d’experiències i formació als 
delegats de l’alumnat. Facilitar la implicació de les associacions d’estudiants en el 
disseny, realització i avaluació de les eleccions. 

Sense especificar augment 
de pressupost

Permetre la participació del Consell de la Joventut de Barcelona (CJB) i de les seves 
entitats membres en el Programa d’Activitats Escolars que gestiona el Consell de 
Coordinació Pedagògica de Barcelona. 

Augmentar el 200% la partida pressupostària dels programes de dinamització cultural 
als instituts i encaminar-los a la promoció de l’associacionisme i el foment de la 
participació mitjançant vivers de projectes, nuclis impulsors d’associacions culturals 
gestionades pels propis adolescents i joves amb vocació de desenvolupament a l’entorn 
més immediat.

Crear i desenvolupar el 
Servei d'informació i 
dinamització als centres 
d'educació secundària

Permetre que les associacions juvenils del territori puguin implicar-se en el projecte Fer 
de ciutadans i fer de ciutadanes per tal que el desenvolupament de valors democràtics i 
la promoció de la participació es faci també acompanyat d’un model integrat de relació 
entre centre educatiu i territori. 

Estudiar la relació entre la vinculació dels infants a l’associacionisme educatiu i el seu 
èxit escolar. 
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Altres propostes que apareixien al Pla Jove 2006-210

Impulsar el rol actiu dels representants d’alumnes als Consells Escolars de Centre mitjançant una campanya adreçada principalment als equips docents i a les associacions de 
mares i pares d’alumnes que promogui la importància de la seva participació en aquest òrgan doni peu a la consolidació de funcions. 

Mantenir i ampliar el suport, mitjançant l’atorgament de subvencions, a les iniciatives que puguin desenvolupar les associacions d’alumnes dels centres d’educació secundària. 

Donar suport a la creació i el desenvolupament d’associacions tant d’alumnes com d’estudiants mitjançant la intervenció del Servei d’Informació i Dinamització als Centres 
d’Educació Secundària, vinculat als Punts d’Informació Juvenil i, en aquest cas, molt especialment al PIJ del Casal d’Associacions Juvenils de Barcelona. 

Mantenir i desenvolupar la línia de treball del projecte Èxit que promou la participació voluntària de persones adultes en el reforç escolar a joves d’educació secundària 

Garantir el suport a la dinamització estudiantil per al desenvolupament d’activitats i projectes als centres d’educació secundària a partir de la intervenció del Servei d’Informació i 
Dinamització als Centres d’Educació Secundària. 

Mantenir el suport, mitjançant l’atorgament d’ajuts, per a la realització de programes de dinamització cultural que es porten a terme als centres d’educació secundària, gestionats a 
partir del Servei d’Informació i Dinamització als Centres d’Educació Secundària. 

Mantenir la realització anual de la Mostra de Programes Culturals com a espai d’exposició pública del treball efectuat al llarg del curs a partir dels projectes de dinamització cultural  
de diversa índole (música, teatre, dansa...) de l’alumnat dels centres d’educació secundària. 

Mantenir l’organització anual de l’Audiència Pública de Nois i Noies de Barcelona, com a modalitat que promou l’educació per la participació entre l’alumnat d’educació secundària 
tot abordant un tema d’interès per a la gent jove. 

Mantenir l’elaboració d’una guia que inclogui i incorpori totes aquelles activitats educatives (Programa d’Activitats Escolars) que s’ofereixen als centres d’educació secundària. 

 Impulsar la creació de programes educatius civicotributaris per explicar les finalitats dels impostos en general i dels impostos municipals en particular. 

Muntar tallers dirigits a l’alumnat dels centres d’educació secundària, organitzats coordinadament pels cossos de seguretat que actuen a la ciutat, per tal d’explicar les seves 
missions i mètodes bàsics d’intervenció per tal d’aclarir i debatre la dicotomia que plantegen molts joves de la ciutat que volen sentir-se segurs però no vigilats 

Elaborar campanyes informatives dirigides principalment als professionals de l’educació sobre els principis pels quals es regeixen sectes i bandes que han evidenciat el seu grau de 
perillositat. 

Donar suport a la celebració a Barcelona dels actes relatius al «Yuri’s Night», en tant que vehicle de comunicació i sensibilització de les activitats relacionades amb l’aeronàutica 
entre la població jove de la ciutat. 
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5.4 Esport per a tothom

Proposta del CJB al 2005 Apareix al Pla Jove? Valoració trobada entitats 
Desplegar de forma progressiva els Plans educatius d’entorn a l’esport (impulsats pel 
Departament d’Educació i la Secretaria General de l’Esport de la Generalitat de 
Catalunya) per a la promoció de l’esport popular i l’associacionisme juvenil esportiu.

Es valora positivament potenciar l'esport popular i 
l'associacionisme juvenil esportiu així com la pràctica d'esport 
entre el joves. Durant la T.E no es van especificar mesures 
concretes. Potenciar la participació de la gent jove que fa esport en la gestió de les seves 

associacions i instal·lacions garantint l’existència, a tots els barris, d’instal·lacions 
esportives que permetin la pràctica de tota la gent jove amb una política de preus 
assequibles. 

Consolidar i ampliar les pràctiques esportives als espais públics oberts: carrers, places, 
parcs, platges... i agilitzar dels tràmits administratius en l’obtenció dels permisos 
necessaris per l’ús dels equipaments i dels espais públics. 

Lo d'agilitzar els tràmits no 
es contempla  

Promoure la participació dels i de les joves com a assistents a les competicions 
esportives Ciutat de Barcelona, mitjançant mesures específiques (invitacions, 
descomptes...) distribuïdes per les xarxes d’informació municipal i sobretot des del 
Centre d’Informació i Assessorament per a Joves (CIAJ). 

Oferir acords per a la gestió de les instal·lacions esportives escolars a clubs i col·lectius 
del territori amb els criteris de foment de l’associacionisme esportiu juvenil partint de la 
implicació de la gent jove en la presa de decisions. 

Implicar les escoles de formació de lleure reconegudes per la Generalitat de Catalunya 
en els cursos de formació en la promoció de valors educatius i ètics per a tècnics i 
responsables esportius que realitza la Direcció de l’Esport. 

Altres propostes que apareixien al Pla Jove 2006-210

Estudiar l’establiment d’un preu especial o la matrícula gratuïta a joves de fins als 25 anys en la inscripció a instal·lacions i poliesportius municipals. 

Adequar a la ciutat espai/s específic/s, d’accés lliure i gratuït, per a la pràctica esportiva de l’skate board. 

Promoure entre la gent jove els esdeveniments esportius de participació popular que tinguin lloc a la ciutat així com de les associacions i clubs esportius existents mitjançant accions 
de divulgació que informin de les activitats així com de les entitats vinculades a aquestes. 

Estudiar la possibilitat de fer descomptes per a joves de fins a 25 anys en l’entrada i els abonaments de certs esdeveniments esportius de reconegut prestigi (campionats estatals, 
europeus i internacionals) que tinguin lloc en instal·lacions esportives municipals de la ciutat, quan siguin organitzats per l’Ajuntament. 
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Portar a terme campanyes de promoció de la pràctica esportiva entre l’alumnat d’educació secundària per a la creació i foment dels hàbits saludables. 

Estudiar l’establiment d’acords de col·laboració entre les instal·lacions i els poliesportius de titularitat municipal i les associacions juvenils, principalment amb aquelles que duen a 
terme una tasca educativa amb infants, adolescents i joves, per tal que aquestes entitats puguin fer ús gratuït d’aquests equipaments per tal de desenvolupar-hi activitats puntuals de 
promoció esportiva. 

Vetllar per a la realització anual, i en el marc d’algun esdeveniment popular de la ciutat, d’activitats de promoció i foment de la pràctica esportiva adreçades principalment a 
adolescents i joves de la franja d’edat de 14 a 18 anys. 

Establir espais i gestionar els equipaments bàsics per a la pràctica d’esports col·lectius a la platja. 

Editar un material publicitari que permeti visibilitzar fàcilment aquells equipaments esportius instal·lats en l’espai públic (parcs, places, platja,..), que facilitin la realització d’alguna 
pràctica esportiva (fúting, bàsquet, frontó, voleibol...). 

Participar en el procés que té per objectiu aconseguir l’obertura dels patis dels equipaments educatius per al foment de la pràctica esportiva. 

5.5 Acollida de nous estudiants

Proposta del CJB al 2005 Apareix al Pla Jove? Valoració trobada entitats 

Aplicar el nou decret d’admissió d’alumnes als centres sostinguts amb fons públics per 
tal d’evitar la distribució desigual d’alumnat immigrat entre centres públics i concertats. 

Promoure programes d’informació per a infants i joves d’origen immigrat i les seves 
famílies de l’existència de l’associacionisme educatiu i serveis educatius del seu entorn i 
promoure la incorporació d’educadors d’origen immigrat en els diferents àmbits 
educatius. 

Fomentar l'associacionisme entre joves nouvinguts/des 

Permetre la participació de les associacions juvenils vinculades als centres educatius en 
els programes d’acollida, formació i informació per a l’acolliment d’alumnat i famílies 
nouvingudes, com a eina per promocionar la participació, així com en els Plans d’Acció 
de Formació de pares i mares en general, que lidera el Consell Escolar Municipal de 
Barcelona. 

Oferir suficients cursos de català com per cobrir la demanda existent (estudiants 
estrangers, nova immigració...). 
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6. Salut

6.1 Educació en la salut

Proposta del CJB al 2005 Apareix al Pla Jove? Valoració trobada entitats 
 Prioritzar, per part de les diferents administracions, les polítiques de prevenció i 
promoció de la salut d’aquells aspectes que més afecten els i les joves (trastorns 
alimentaris, drogues...). Incloure en les campanyes, en les accions i en el treball educatiu 
sobre l’abús i els problemes de salut que generen les drogues informació sobre els 
hàbits que assegurin un consum conscient i responsable, reduint els riscos i fent un 
enfocament basat en donar elements per a la pròpia decisió del o de la jove. 

Fer polítiques de promoció i prevenció de la salut per a tots 
els àmbits i des de tots els espais. La proposta es va valorar 
positivament de forma genèrica, caldria entrar en la 
concreció.
En aquest sentit es va proposar realitzar accions concretes 
en l'àmbit educatiu i també en els espais d'oci tipus 
discoteques, saunes,... Promoure, per part de les administracions competents, la inclusió dins els itineraris 

curriculars de tots aquells aspectes relatius a la salut que permetin l’adopció de 
conductes i estils de vida saludables, que fomentin les decisions autònomes basades en 
la llibertat individual de les persones. 

Posar a l’abast de les entitats juvenils de tots aquells materials i recursos existents que 
tractin sobre la salut (guies per educadors, tríptics sobre drogues, materials de trastorns 
alimentaris, salut sexual...) així com tota la informació referent als diferents programes 
de salut adreçats a joves que existeixen a la ciutat i facilitar-ne l’accés. A tal efecte, es 
crearia una línia de subvencions per a entitats juvenils dedicada a programes de 
promoció de la salut.

Reduir els preus dels preservatius a 20 cèntims o permetre’n la gratuïtat i la seva 
distribució obligatòria en els espais relacionals juvenils, incloent els centres 
d’ensenyament secundari a partir de màquines expenedores. 

Accés fàcil i econòmic.
Fer estudi de la viabilitat als 
IES

Altres propostes que apareixien al Pla Jove 2006-210

Garantir l’arribada d’informació (activitats, entitats, serveis,...), així com l’orientació individualitzada, relacionada amb aquells temes sobre salut que més afecten la gent jove als 
centres d’educació secundària mitjançant el Servei d’Informació i Dinamització als Centres d’Educació Secundària. 

Desenvolupar i aplicar un codi ètic en totes aquelles campanyes publicitàries que faci l’Ajuntament de Barcelona que puguin influir sobre les conductes relacionades amb la salut 
entre la ciutadania. 

Sensibilitzar la ciutadania per tal de detectar en els diversos entorns socials (escolar, familiar, laboral...) possibles conductes de risc per a la salut i saber com actuar davant 
d’aquestes situacions. 
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Impulsar la recerca i la prevenció dels riscos sanitaris associats a l’ús perllongat de les noves tecnologies. 

Oferir als centres d’educació secundària la possibilitat de realitzar visites a centres d’assistència sanitària perquè vegin in situ els serveis que s’hi presten, en els quals puguin 
dialogar amb professionals sanitaris, així com, si s’escau, conversar amb persones afectades. 

Incrementar la difusió entre la gent jove de tots aquells serveis sociosanitaris existents a la ciutat, especialment pel que fa referència a les «tardes joves» que es porten a terme en 
els Centres d’Atenció Primària als diferents districtes de la ciutat. 

Facilitar i promoure als centres escolars els programes de prevenció universal, selectiva i indicada amb eficàcia provada. 

Promoure i potenciar als centres escolars els programes preventius que combinen la prevenció universal, la prevenció de l’oferta a través dels cossos de seguretat (compliment de 
la normativa) i programes de base comunitària. 

Promoure als centres escolars programes específics de prevenció del cànnabis, drogues de disseny i altres substàncies psicoactives. 

Impulsar intervencions de sensibilització, informació, formació i assessorament a mares i pares per millorar i enfortir la seva implicació en la tasca educativa, sobretot pel que fa a la 
prevenció de drogodependències. 

Promoure iniciatives de lleure juvenil participatiu i no consumista, destinant-hi els recursos suficients, amb la finalitat de fomentar la llibertat d’elecció i la capacitat crítica dels joves. 

Promoure i potenciar les intervencions de sensibilització, informació, formació i assessorament d’aquelles entitats que treballen amb adolescents en els espais de lleure, 
especialment d’aquelles activitats dirigides a grups d’adolescents de major risc. 

Fomentar la incorporació d’aspectes transculturals en les estratègies de joves nouvinguts i d’altres cultures. 

 Portar a terme accions educatives sobre salut sexual (mètodes anticonceptius, pràctiques sexuals, diversitat en l’orientació sexual, malalties de transmissió sexual...) adreçades a 
centres d’educació secundària i a entitats juvenils 

Fer arribar informació sobre salut sexual a pares i mares per tal que puguin tractar aquest tema amb naturalitat amb els seus fills i filles, així com portar a terme activitats formatives 
sobre aquest tema. 

Promoure campanyes de sensibilització perquè la gent jove conegui els riscos de contraure malalties de transmissió sexual en el cas que no s’usin els mètodes adequats i que puguin 
contrarestar algunes informacions incorrectes sobre salut sexual que sorgeixen freqüentment en l’entorn juvenil. 

Efectuar accions educatives sobre nutrició, per tal de prevenir possibles trastorns alimentaris i crear hàbits saludables en aquesta qüestió, adreçades a centres d’educació 
secundària i a entitats juvenils. 

Promoure la realització de visites, tant de l’alumnat dels centres d’educació secundària com de les entitats juvenils, a espais que permetin el coneixement de l’elaboració dels 
productes alimentaris i/o la possibilitat d’aprendre a cuinar-los, per tal d’adquirir hàbits alimentaris 

Elaborar una guia bàsica de receptes saludables, adreçada principalment a la gent jove, amb ingredients que es poden trobar íntegrament als mercats municipals de la ciutat. 

Promoure i potenciar intervencions de sensibilització i educació amb la finalitat d’evitar la conducció sota l’efecte de l’alcohol i altres substàncies psicoactives. 

Facilitar i promoure als centres educatius programes de seguretat vial integrats dins els itineraris curriculars. 
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Noves propostes de la trobada d'entitats

Incloure mesures encaminades a l'educació sobre sexualitat 

6.2 Polítiques de Salut

Proposta del CJB al 2005 Apareix al Pla Jove? Valoració trobada entitats 
Crear una Taula de Polítiques de Salut per a la gent jove amb la participació activa del 
Consell de la Joventut de Barcelona (CJB) en representació de les associacions juvenils 
de la ciutat, que permeti, entre d’altres mesures, dissenyar, editar i distribuir campanyes 
periòdiques de conscienciació, basades en una informació útil que afavoreixi la 
prevenció i millora de la salut dels i de les joves, tant a nivell de ciutat com de districte. 
Promoure la gestió per part de les entitats juvenils dels serveis d’informació de salut 
dirigits a la gent jove (sexualitat, drogues, trastorns de la conducta alimentària...). 

Impulsar Centres de Planificació Familiar separats dels Centres d’Atenció Primària, però 
amb una nova dimensió, oferint un assessorament integral sobre sexualitat i afectivitat 
en general, orientació sexual i tots aquells dubtes que els i les joves puguin tenir al 
voltant del sexe. Per ser efectius haurien de convertir-se en espais pròpiament joves, 
això comportaria un entorn i uns horaris adequats a la condició juvenil. 

No valorat a la TE...

Garantir certs serveis d’atenció no coberts actualment o que es fan de manera molt 
deficitària, com una atenció psicològica real dins el sistema sanitari que ofereixi 
tractaments de psicoteràpia o la cobertura total del dentista pel sistema públic, entre 
d’altres. 

Potenciar programes de rehabilitació que no es concebin tan sols per a recuperar 
capacitats perdudes sinó per mantenir les que ja es tenen, cas de les malalties 
degeneratives.

Obrir més centres de salut mental específics per a joves o incrementar el personal 
contractat i qualificat, alhora que s’ha de flexibilitzar els seus horaris. 

Reduir les llistes d’espera i incrementar la mitjana de temps que es dedica a cada 
pacient alhora que s’incrementa la ràtio de professionals: metges/sses, infermer/es, 
psicòlegs/ogues, treballadors/es socials en els diferents serveis de  salut de la ciutat. 
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Establir una renda bàsica mensual dirigida als col·lectius que per causa del VIH es 
troben en situació d’exclusió social, tal i com ja fa anys que proposen diverses entitats.
 

I també intentar trencar amb estigmes 

Regular els intercanvis de xeringues al carrer i a les presons, creant sales de consum 
controlat a tots els districtes de Barcelona. 

Evitar aglutinar les zones d’oci en pocs punts de la ciutat o en zones apartades de la 
ciutat on els i les joves hagin d’anar amb cotxe; s’hauria de permetre que tots els 
districtes tinguessin un determinat nombre espais d’oci i potenciar i diversificar el 
transport públic nocturn. 

Sí contempla potenciar i 
diversificar transport públic 
nocturn

No es va entendre del tot 

Promoure a les instàncies adequades la despenalització i la supressió de les sancions 
administratives pel consum de cànnabis.

 Promoure el reconeixement del dret a l’avortament de forma lliure. Cal especificar que s'entén per avortament lliure

Introduir la perspectiva de gènere pel que fa a les estratègies i programes de prevenció i 
promoció de la salut

Altres propostes que apareixien al Pla Jove 2006-210

Desenvolupar i promoure estratègies de disminució de riscos en espais d’oci per a joves, amb la col·laboració dels treballadors de la nit, especialment adreçats a aquelles 
substàncies associades a aquests entorns, com són, per exemple, l’èxtasi i les drogues de disseny. 

Fomentar l’ús de les noves tecnologies com a font de difusió de missatges de disminució de riscos per tal de minimitzar els consums problemàtics de drogues. 

Garantir els mecanismes d’accés real al tractament postcoital o anticoncepció d’emergència (pastilla de l’endemà) millorant la informació i agilitant els procediments per tal que les 
joves siguin ateses en un centre sanitari (punt d’atenció en salut sexual i reproductiva, centre per a joves, centre d’atenció primària, programa sanitari d’atenció a la dona o servei  
d’urgències d’un hospital). 

Instal·lar màquines expenedores de preservatius, a un preu econòmic, a tots els equipaments juvenils de la ciutat. 

Eliminar les màquines expenedores de begudes gasoses i pastisseria industrial als centres educatius, en benefici d’altres que puguin contenir fruita, sucs i productes lactis o derivats. 

Promoure l’ús de mesures de protecció de les persones usuàries de vehicles: l’ús del casc en vehicles de dues rodes i l’ús del cinturó de seguretat en turismes. 

Mantenir i millorar a tots els districtes l’atenció particularitzada a la gent jove en els Centres d’Atenció Primària, pel que fa a temes de salut sexual i reproductiva, mitjançant la 
realització setmanal de les anomenades «tardes joves». 

Garantir que a les «tardes joves», que s’organitzen a partir dels Punts d’Atenció en Salut Sexual i Reproductiva dels Centres d’Atenció Primària, hi hagi una derivació ràpida a 
professionals de psicologia en els casos necessaris. 

Garantir números de telèfon per a la gent jove que donin resposta a les consultes sobre salut sexual i informin dels serveis sanitaris oberts més propers a la situació de la persona 
usuària. 
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Obrir un lloc web específic per a joves en el qual, a més de trobar tots els serveis sanitaris existents pel que fa a salut sexual i reproductiva, es puguin fer consultes virtuals ateses 
per professionals sanitaris. 

Promoure la creació d’un mecanisme pel qual un professional de la salut vagi de forma periòdica als centres d’educació secundària obrint un espai d’atenció personalitzada al qual 
poder fer consultes i preguntar dubtes de manera privada. 

Consolidar i garantir el Servei d’Orientació sobre Drogues (SOD), com un servei d’atenció i orientació per a adolescents i joves que n’han iniciat el consum, per a les seves famílies i  
per als professionals que, dins del seu àmbit laboral, detecten consum de drogues en adolescents i joves 

Impulsar programes de formació per als professionals que treballen amb població adolescent i joves que els permetin prevenir i detectar precoçment els trastorns mentals i les 
addiccions. 

Noves propostes de la trobada d'entitats

Que hi hagi més mesures que fomentin la solut des del lleure i l'associacionisme 

Fomentar l'esport com a eina per combatre el sedentarisme

Valoració Pla Jove 2006-2010 CJB

És un apartat que es valora bastant positivament ja que la majoria d'accions previstes han estat realitzades, no obstant, de cara al proper Pla Jove s'haurien de tenir en compte els 
següents apunts:
• Les accions estan molt centrades en els centres de secundària, caldria fer més polítiques encaminades a donar un paper més destacat a les entitats. 
• No hi ha prevista cap acció en matèria de salut emocional.
• Els centres educatius haurien d'incloure la regulació de la convivència com a línia de treball del curs. (Per lluitar contra possibles conductes discriminatòries que posin en 
risc la salut emocional dels alumnes). 
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7. Cohesió Social

7.1 Llibertats individuals

Proposta del CJB al 2005 Apareix al Pla Jove? Valoració trobada entitats 
Realitzar campanyes cíviques des de les administracions on es promogui la igualtat de 
totes les persones, independentment del seu sexe i/o orientació sexual, incloent en les 
polítiques de joventut la diversitat d’orientació sexual. 

Potenciar el Consell Municipal de Gais, Lesbianes i Homes i Dones Transexuals de 
Barcelona com a veritable espai de debat, amb la creació d’un Observatori que vetlli 
per la no discriminació. 

S'han de fer polítiques específiques encaminades al col3lectiu 
LGBT però cal concretar-les. 

Garantir assessorament psicològic, si s’escau, als i les adolescents amb conflicte o 
dubtes sobre la seva orientació sexual. Aquest hauria de ser gratuït, públic i de fàcil 
accés.

Reconèixer el dret al canvi de sexe legal, sense que sigui necessària l’operació de 
genitals.

Realitzar estudis per part dels agents socials i les administracions que revelin l’índex 
d’homofòbia i transfòbia existents en el món laboral, promovent l’elaboració i difusió 
d’eines educatives per als educadors i educadores orientats a difondre missatges plurals, 
que incorporin models homosexuals. 

Dins coneixement de la 
realitat juvenil 

Promoure l’extensió de l’ús social del llenguatge i les actituds no homofòbiques.

Permetre la cobertura sanitària, laboral, legal i de tot tipus de la professió de la 
prostitució tan femenina, masculina com transsexual en tots aquells casos en què 
s’exerceixi de manera voluntària i lliure. 

Demanar un posicionament a l’administració en relació a la prostitució, comptant amb 
l’experiència d’aquelles entitats que treballen el tema i abordant el debat des d’una 
perspectiva oberta. 

Incrementar el nombre de places de centres de dia i serveis residencials, per part de 
totes les administracions, per a persones amb discapacitats físiques, psíquiques i 
sensorials. 
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Consolidar el Pla Municipal d’Accessibilitat (serveis i sistemes de transport, espai públic i 
equipaments) respectant el termini que es va establir per tal de garantir-ne 
l’accessibilitat total pel desembre de 2006 (ara per ara està molt lluny d’acomplir- se, 
sobretot pel que fa a RENFE i Metro). 

Altres propostes que apareixien al Pla Jove 2006-210

Donar a conèixer entre la població juvenil de la ciutat l’Oficina per la No-Discriminació (OND) de l’Ajuntament de Barcelona, com a servei de prevenció, orientació, 
assessorament, mediació i coordinació per a la defensa dels drets de les persones en general, amb especial atenció als col·lectius discriminats per raó de gènere (sexe i orientació 
sexual), pertinença cultural (immigració i minories culturals), salut física i mental (disminucions, malalties cròniques, sida/VIH i addiccions) i edat (en especial infància, joventut i gent 
gran). 

Mantenir i donar a conèixer l’oferta de xerrades i tallers participatius sobre drets civils que s’adreça a l’alumnat d’educació secundària i que es porta a terme des de l’Oficina per la  
No- Discriminació (OND). 

Fer campanyes entre la gent jove de Barcelona per tal de donar a conèixer i garantir els seus drets com a ciutadans i ciutadanes (dret a la dignitat, dret d’admissió, dret 
d’accessibilitat, dret a gaudir de seguretat...). 

Establir un canal estable de comunicació entre l’Oficina per la No-Discriminació (OND) i els Punts d’Informació Juvenil de la ciutat. 

7.2 Dona Jove

7.2.1 Igualtat d'oportunitats

Proposta del CJB al 2005 Apareix al Pla Jove? Valoració trobada entitats 
Reivindicar el pas de les dones a la ciutadania de ple dret, potenciant la igualtat com un 
valor dins de les relacions personals i familiars.

Treballar per eliminar la divisió sexual del treball que legitima les relacions desiguals de 
poder entre homes i dones. 

Promoure l’accés i la participació de les dones joves en tots els espais i àmbits de la 
societat, en especial a llocs de presa de decisions. 

Donar ajuts a les dones joves que volen formar una família, especialment a les que 
formen una família monoparental: per compatibilitzar feina, estudis i/o els fills o filles, 
així com promocions d’habitatges de lloguer assequible i una veritable xarxa pública 
d’escoles-bressol.

No només a les dones. Buscar altres maneres que pguin 
facilitar a les famílies organitzar-se. No donar diners per tenir 
fills. 
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Cofinançar i promoure plans pilot de bones pràctiques a municipis i empreses, i 
estimular el debat i la participació activa dels interlocutors socials en l’oferta de mesures 
factibles per promoure la conciliació de la vida personal, laboral i domèstic-familiar. 

No només encaminat a les dones... 

Promoure i donar suport a centres de dia, ludoteques i altres serveis d’atenció a la vida 
diària, amb horaris adequats. Caldria pensar possiblement en bonificacions de les taxes 
municipals per a les empreses o entitats promotores i també en la promoció d’altres 
formes de cofinançament, com ara els xecs serveis o altres.

Altres propostes que apareixien al Pla Jove 2006-210

Promoure plans d’igualtat d’oportunitats a les empreses, així com estimular el debat i la participació activa dels interlocutors socials en l’oferta de mesures factibles per promoure la  
conciliació de la vida personal, laboral i domèstica. 

Mantenir, desenvolupar i donar a conèixer a la població de dones de la ciutat, fent incidència en el sector de dones més joves majors de 16 anys, els tallers de sexualitat que es 
porten a terme des dels Punts d’Informació i Atenció a les Dones (PIAD). 

Mantenir i ampliar la difusió del contingut de l’Acord ciutadà per una Barcelona lliure de violència vers les dones entre les associacions i col·lectius juvenils de la ciutat, així com el 
catàleg de recursos que hi ha per a aquelles entitats que el signen. 

Donar suport al Consell de la Joventut de Barcelona per al manteniment d’indicadors per al coneixement de la participació de les dones joves en els òrgans de gestió i de decisió de 
les entitats juvenils i per al desenvolupament de campanyes i accions que ajudin a pal·liar les situacions de desigualtat que puguin aparèixer. 

Donar a conèixer entre la gent jove, i en especial a les dones joves i les entitats juvenils, el Centre d’Informació i Recursos per a Dones (CIRD), com a servei que ofereix un ampli  
ventall de recursos pedagògics i materials bibliogràfics i audiovisuals. 

Establir mecanismes de coordinació entre la xarxa de Punts d’Informació Juvenil (PIJ) i la xarxa de Punts d’Informació i Atenció a les Dones (PIAD). 

Establir mecanismes de coordinació entre la xarxa de Punts d’Informació Juvenil (PIJ) i el Centre d’Informació i Recursos per a Dones (CIRD). 

7.2.2 Abolir la violència masclista

Proposta del CJB al 2005 Apareix al Pla Jove? Valoració trobada entitats 
Fomentar mesures d’acció positiva respecte la dona en resposta a la discriminació que 
pateix, pressionant als mitjans de comunicació per mostrar un enfocament no patriarcal. 

Faltava concreció.... 

Sensibilitzar sobre polítiques transversals per a la prevenció, detecció i eradicació de la 
violència masclista, així com ajudar les víctimes. 

Es va valorar de forma genèrica, cal entrar en la concreció.

Promoure i donar suport a les iniciatives de caire associatiu centrades en la prevenció, 
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detecció i eradicació de la violència masclista

Elaborar polítiques actives que aconsegueixin generar un rebuig social de la violència 
masclista, fent visibles models i formes de convivència alternatius, basats en 
l’establiment d’una cultura de pau i no violència. 

Realitzar campanyes institucionals de sensibilització sobre la discriminació que pateixen 
les dones i les conductes femenines dirigides a gent jove, apropant els seus espais 
relacionals (escoles, instituts, universitats, casals de joves, zones d’oci...)

Garantir el seguiment de l’aplicació de la llei integral contra la violència de gènere 
(estatal) i masclista (autonòmica) per part de les administracions

Promoure la introducció als currículums escolars d’aspectes com la coeducació, 
incloent el llenguatge no sexista, els valors de les dones que no han estat visualitzats per 
la històrica educació androcèntrica i tractaments preventius d’actituds sexistes.

Promoure els valors de la 
coeducació 

Formar tots els col·lectius i especialistes que treballen en la prevenció, detecció i 
eradicació de la violència masclistes, inclosa l’administració de justícia.

Implementar a tots els districtes protocols contra la violència vers els infants i els i les 
adolescents. 

Incrementar la Xarxa de Punts d’informació i Atenció a les Dones (PIAD) a tots els 
districtes de la ciutat, així com altres espais d’atenció i d’informació sobre sexualitat i 
mètodes de planificació familiar accessibles a les dones joves, amb especial atenció a les 
immigrants procedents d’altres cultures. A més, cal establir mecanismes de coordinació 
entre els PIADS i la Xarxa d’informació Juvenil on les entitats juvenils hi tinguin un paper 
protagonista. 

Més que incrementar, cal treballar per la difusió i l'impacte

Garantir un accés fàcil, econòmic i proper -en els espais relacionals de la gent jove- als 
mètodes anticonceptius i a la píndola “del dia després”. 

Ha d'anar acompanyat d'educació sexual

Altres propostes que apareixien al Pla Jove 2006-210

Fer difusió del servei d’atenció als homes maltractadors i el servei per a infants i joves que han viscut maltractament a la família, per tal de lluitar contra la violència masclista i evitar 
la violència familiar 
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7.2.3 Eliminar qualsevol forma d'expressió sexista

Proposta del CJB al 2005 Apareix al Pla Jove? Valoració trobada entitats 
Aplicar el principi de transversalitat en l’acció política de les administracions, tot 
comptant amb l’opinió, desitjos i manera de veure el món de les dones joves, i 
considerar les seves necessitats específiques. 

Analitzar, dissenyar i experimentar models de transport que facilitin la mobilitat de les 
persones amb càrregues familiars, optimitzant la relació de l’espai i el temps.

Promoure l’intercanvi de serveis i coneixements entre ciutadans i ciutadanes a  través 
dels anomenats “bancs de temps”. 

Crear des dels districtes fòrums i espais de trobada de persones joves que tenen infants 
al seu càrrec i/o de persones adultes que tenen cura de persones grans dependents per 
tal que puguin intercanviar experiències, coneixements i solucions. Es pot ampliar 
l’àmbit d’actuació d’experiències com les de “bon veïnatge”, pel que fa al suport mutu 
en la cura i atenció de persones grans dependents. 

Altres propostes que apareixien al Pla Jove 2006-210

Garantir en totes les publicacions adreçades a joves que es duguin a terme des de l’Ajuntament de Barcelona l’ús d’un llenguatge genèric no sexista 

7.3 Benestar social

7.3.1 Polítiques públiques d'inclusió

Proposta del CJB al 2005 Apareix al Pla Jove? Valoració trobada entitats 

Promoure que la Generalitat de Catalunya i la resta d’actors polítics aprovin una Llei de 
Serveis Socials que reconegui l’accés al sistema de serveis socials en tant que drets de 
ciutadania. On es reconegui, a més, el paper dels ens locals en la gestió dels serveis 
socials i, en especial, el cas de Barcelona, tal com queda explicitat en la carta municipal 
aprovada pel Parlament de Catalunya. 

Assegurar que tingui recursos per poder-se desplegar

Expandir la cobertura i la intensitat de la protecció del sistema de Rendes Mínimes 
d’Inserció, tot treballant per a la creació d’una renda mínima que esdevingui un 

Acompanyades d'una intervenció educativa
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instrument vàlid contra la pobresa o aquelles situacions d’economia precària, tal i com 
estableix l’Agenda Social Europea, i no només per a aquells casos de pobresa extrema. 
Això es podria agilitzar transferint a l’Ajuntament (tal com diu la Carta Municipal) les 
competències en matèria d’atenció social especialitzada i de creació i posada en marxa 
del Consorci dels Serveis Socials de Barcelona.

Incrementar el nombre d’habitatges municipals tutelats tant per a gent gran, com per a 
joves i infants, garantint les necessitats socials d’accés a un habitatge digne i assequible 
d’amplis sectors de la població que no poden fer-ho a través de l’oferta del mercat.

Fer publicitat dels drets i deures d’arrendadors i arrendataris, tot evitant i sancionant 
aquells casos de discriminació per raó de sexe, origen, capacitats i orientació sexual. 

Es preveu un servei de 
mediació 

Definir programes integrals d’inclusió orientats a col·lectius vulnerables en funció de 
l’edat, la dependència, l’origen, el gènere o l’estructura de la llar. 

Garantir l’accés de les dones immigrades no regularitzades al seguit de recursos que 
s’ofereixen actualment en tots el àmbits, independentment de la seva situació legal

Promoure que l’Administració central derogui l’actual Llei d’Estrangeria, així com que 
traspassi a la Generalitat de Catalunya les competències d’immigració. 

Proporcionar dret a sufragi actiu i passiu, en totes les eleccions, a les persones que 
compten amb un any de residència al país.

Generar polítiques d’immigració que tendeixin a reduir substancialment la vulnerabilitat 
de les persones immigrants, posant en marxa mecanismes de regularització sobre la 
base de l’arrelament social i laboral d’aquestes persones. 

Incrementar programes d’acollida i mediació, potenciant, articulant i coordinant 
l’acollida (SAIER, serveis lingüístics, mediació). 

Incorporar personal en l’àmbit sanitari amb nocions de diverses llengües, per tal que 
puguin mediar amb aquelles persones de procedència diversa que tenen dificultats per 
parlar en català i/o castellà. 

I també altres codis de comunicació 

Reconèixer i donar suport a l’acció de l’associacionisme juvenil, especialment als 
projectes que treballen pels drets de ciutadania dels i les persones immigrades, 
potenciant des de les administracions els plans comunitaris de cohesió social per 
fomentar la implicació de la població immigrada

Ampliar els recursos per fer una tasca efectiva d'educació de carrer, assegurant els 
canals d'integració social per a aquesta gent jove, així com contra el racisme i la no 
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discriminació. 

Generar mesures perquè no es produeixin guetos motivats per una deficient política 
urbanística tot facilitant l’accés a l’habitatge de protecció oficial. 

Altres propostes que apareixien al Pla Jove 2006-210

Fer difusió entre la gent jove de la ciutat dels serveis que ofereix el Centre Interreligiós de Barcelona com a espai on trobar informació sobre la realitat religiosa de la ciutat i com a 
lloc en el qual es desenvolupen accions de participació, de reflexió i d’intercanvi. 

Instar els òrgans competents per tal que els menors nouvinguts a la ciutat que tenen el permís de residència puguin també obtenir el permís de treball a l’edat de 16 anys. 

Instar els òrgans competents la possibilitat de facilitar als joves d’origen immigrant la participació en certes competicions esportives. 

Elaborar una sèrie de materials comunicatius que possibilitin el coneixement fàcil per part de joves nouvinguts a la ciutat d’aquells serveis i programes que poden ser de gran utilitat  
per a la seva bona integració ciutadana. 

Desenvolupar el programa d’Escoles Taller tenint en compte també les necessitats de diversos col·lectius d’immigrants existents a la ciutat. 

Fer difusió entre la gent jove nouvinguda a la ciutat del Servei d’Atenció als Immigrants Estrangers i Refugiats (SAIER) i els programes que porta a terme: informació i orientació 
general de recursos i serveis a la ciutat, atenció social, assessorament jurídic, tramitació de la documentació específica d’estrangeria, orientació per a la formació i la inserció laboral,  
i informació per a l’aprenentatge de la llengua i inscripció a cursos bàsics 

Incorporar en tots els Punts d’Informació Juvenil aquella informació necessària per poder donar una atenció bàsica en qüestions d’estrangeria a joves nouvinguts. 

Promoure la participació al Consell de la Joventut de Barcelona d’aquelles entitats que, tenint un grup estable de joves, estan formades principalment per persones nouvingudes a la 
ciutat i/o per persones pertanyents a altres cultures. 

Promoure la participació del Consell de la Joventut de Barcelona en el Consell Municipal d’Immigració com a espai en el qual establir vincles de col·laboració amb entitats formades 
per persones d’origen immigrant o amb entitats que treballen per a la seva acollida i així poder treballar per a objectius comuns. 

Mantenir i desenvolupar el Servei de detecció i contacte de Menors Estrangers Immigrants No Acompanyats (MEINA), com a programa d’intervenció en menors i grups de menors 
estrangers indocumentats, sense referents familiars, que viuen als carrers i espais públics de la ciutat de Barcelona en situació de risc social greu. 

Editar en vocabulari Braille aquells fullets que informin sobre serveis estables per a joves i fer arribar aquests productes comunicatius molt especialment a aquelles entitats i  
col·lectius juvenils formats per persones que tenen aquesta discapacitat. 

Establir un canal de coordinació entre l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD) i la xarxa de Punts d’Informació Juvenil. 

Estudiar la viabilitat d’implementar la figura de l’assistent personal com a suport al desenvolupament personal de les persones amb discapacitat. 

Mantenir l’atenció individual a persones joves que es porta a terme des dels Centres de Serveis Socials per tal de garantir la igualtat d’oportunitats i el dret a una vida saludable i 
integrada (indicador de persones joves ateses de 15 a 29 anys). 

Elaborar un pla de mesures específiques per tal de pal·liar les situacions de risc d’exclusió social en què es troben moltes persones joves, especialment d’origen estranger, que han 
estat en centres d’acollida fins als 18 anys. 
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Estudiar la viabilitat de l’atorgament d’ajuts a les associacions juvenils educatives per garantir la participació continuada en les seves activitats ordinàries d’aquells infants, adolescents 
i joves que així ho necessitin, seguint criteris socials similars als que s’usen per a la concessió de beques a participants d’activitats homologades en la campanya de vacances d’estiu. 

Obrir i desenvolupar una línia de treball del Servei de Mediació Intercultural de l’Ajuntament de Barcelona per tal que pugui actuar de pont entre els col·lectius juvenils formats per 
persones immigrades i la població autòctona, així com també entre col·lectius de diferents cultures, per prevenir i resoldre els conflictes que es puguin donar en les relacions, de 
manera que s’afavoreixi un canvi constructiu i la convivència ciutadana 

Elaborar una sèrie de mesures que promoguin la reinserció social de joves institucionalitzats. 

Mantenir la concessió de beques per a la participació d’infants i adolescents en activitats homologades dins la campanya de vacances d’estiu. 

Incorporar com a mesura educativa en aquells casos que així es determini des de l’Equip d’Atenció a la Infància i l’Adolescència en alt risc social (EAIA), la inclusió d’infants i 
adolescents a les associacions juvenils educatives. 

Establir mecanismes de coordinació entre els diferents serveis d’educació social i els serveis de promoció social que es desenvolupen per a joves: punts d’informació juvenil, casals  
de joves, espais joves..., i que actuen en un mateix territori o districte, per tal de promoure la realització d’accions conjuntes 

Crear un circuit de coordinacions, mitjançant l’establiment de protocols de relació, entre els Centres de Serveis Socials, els Centres Oberts i les associacions juvenils de cada 
districte per tal que infants, adolescents i joves, persones usuàries directament o indirectament d’aquests centres, puguin incorporar-se a les activitats de les entitats i col·lectius 
juvenils 

Establir un mecanisme de coordinació estable entre els diferents serveis que actuen en el camp juvenil des de les perspectives de la prevenció i la seguretat, l’educació, l’atenció 
social i la promoció social. 

Noves propostes de la trobada d'entitats

Afavorir el diàleg intergeneracional.

Valoració Pla Jove 2006-2010 CJB

La valoració genèrica sobre la consecució de les propostes és força positiva, tot i això, a continuació es valoraran aquells aspectes que més destaquen ja sigui pel seu bon assoliment 
o per què encara segueixen sent una mancança.  Al tractar-se d'un punt molt genèric, detallarem les valoracions per temàtiques: 
Immigració: 
• Es reclama l'ampliació de recursos per les cobertures socials: La població migrada és un del col·lectius que està patint amb més intensitat les conseqüències de la crisi. 
• Lluitar contra l'actitud i els comentaris xenòfobs que alguns partits polítics estan fomentant entre la ciutadania. 
• Dret a sufragi actiu i passiu de les persones nouvingudes majors de 16 anys i que hagin residit aquí durant els darrers tres anys. 
Accessibilitat:
• Tot i tractar-se d'una ciutat bastant accessible, s'han d'acabar d'adaptar el 100% dels seus equipaments i transports públics. 
• Entendre l'accessibilitat des de 3 vessants: Accessibilitat a la vida en igualtat d'oportunitats, a l'apoderament i a l'entorn. (No només mobilitat).
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• Es valora positivament la bona ampliació de la xarxa de busos metropolitans.
• Acabar d'adaptar nombroses estacions de metro per superar la distància entre trens i andana. 
Gènere:
• Es valora positivament el desenvolupament de les mesures proposades, especialment el projecte “Canviem-ho”
• Continuar treballant-ho des del CJB a través de la formació i el suport a les entitats juvenils que ho necessitin. 
Col·lectiu LGBT:
• L'anterior Pla Jove no contempla cap mesura per a aquest col·lectiu.
• Fomentar mesures que facilitin la visibilitat i acceptació d'aquest col·lectiu. 
• Formar a professionals de l'educació i educadors en el lleure perquè puguin tractar la diversitat afectivosexual. 
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8. Pau i globalització justa

8.1 Condicions de Pau

Proposta del CJB al 2005 Apareix al Pla Jove? Valoració trobada entitats 
Incloure l’educació per la pau en el currículum dels centres d’educació formal, alhora 
que s’incrementa la inversió en educació per la pau per part de l’Ajuntament

Accions educatives als IES

Aportar el 0’7% del PIB per a projectes de desenvolupament i el 0’3% del PIB per la 
pau

Prohibir desfilades i accions militars que es puguin fer en espais públics de la ciutat de 
Barcelona. Aquestes celebracions van en contra de la demanda de les Nacions Unides 
als governs de fer gestos clars en favor de la pau. L’ús d’espais públics per fer una 
mostra d’armament i una exaltació de valors aliens a la convivència van en detriment 
dels drets de tota la ciutadania

Desaconsellar Treure la paradeta de l'exèrcit al saló de l'ensenyament

Promoure l’ús dels espais públics de la ciutat per sensibilitzar la població en la promoció 
de la pau. Remodelar places i monuments o instal·lacions que tinguin un profund 
missatge de promoció de la pau. Convertir els espais militars que queden a la ciutat en 
espais per la pau. 

Altres propostes que apareixien al Pla Jove 2006-210

Establir a totes les biblioteques de la ciutat un nou apartat bibliogràfic que agrupi totes aquelles publicacions que facin referència al coneixement de conceptes relacionats amb la 
pau i la globalització justa. 

8.2 Model de globalització just i solidari

Proposta del CJB al 2005 Apareix al Pla Jove? Valoració trobada entitats 

Promoure el comerç just i la banca ètica, evitant el consum dels productes i serveis de 
les empreses èticament poc responsables i això inclou fer un ús ètic dels diners públics. 
Que les institucions i administracions tinguin un consum responsable en general (des 
d’una perspectiva ecològica i social) tant amb els seus proveïdors com amb les relacions 
amb tercers, subcontractes, externalitzacions... 

Fer que l'Ajuntament també faci ús de la banca ètica 
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Invertir en la promoció del desenvolupament sostenible i el benestar socioeconòmic de 
les comunitats més desafavorides, amb especial atenció pels veïns de la Mediterrània

Euromediterrània 

Altres propostes que apareixien al Pla Jove 2006-210

Mantenir la realització, cada dos anys i en col·laboració amb el Consell de la Joventut de Barcelona i aquells agents socials que es creguin oportuns en aquell moment, de la Trobada 
d’Entitats Juvenils i de Cooperació Euromediterrànies com a espai de formació i intercanvi entre associacions i col·lectius provinents, principalment, d’Europa i de la conca 
Mediterrània que afavoreixi la realització de futurs projectes d’intercanvi i de cooperació 

Promoure el coneixement i el desenvolupament del comerç just mitjançant la instal·lació de màquines expenedores d’aliments i de begudes d’aquest tipus als centres d’educació 
secundària, equipaments juvenils i altres serveis municipals. 

8.3 Promoció de l'associacionisme juvenil, la mobilitat i la cooperació

Proposta del CJB al 2005 Apareix al Pla Jove? Valoració trobada entitats 
Donar facilitats perquè la gent jove s’organitzi per poder desenvolupar treballs de 
cooperació i solidaritat amb els països empobrits, en les zones en conflicte bèl·lic, i en 
aquells estats on no es respecten els drets humans, promovent i fomentant la mobilitat i 
les activitats solidàries i de cooperació per reduir les desigualtats Nord- Sud. 
L'Ajuntament hauria de recolzar aquestes iniciatives, sobretot la mobilitat Sud-Nord 
(facilitant cartes per tal d’agilitzar l’adquisició de visats...).

Donar facilitat a les associacions per poder desenvolupar 
treballs de cooperació i solidaritat. Falta concreció 

Fomentar les campanyes, accions i projectes de cooperació N-S que es fan des de grups 
juvenils o que estiguin protagonitzats per joves de la ciutat, col·laborant activament en 
l’enfortiment de la xarxa associativa de cooperació, ajudant al finançament d’aquestes 
accions davant les retallades dels programes europeus

Demanar la gestió per part del Consell de la Joventut de Barcelona (CJB) d’una nova 
convocatòria de subvenció específica per a projectes de cooperació juvenils amb 
pressupost municipal.

Promoure i difondre el programa Barcelona Intercanvis Juvenils. Facilitar a les entitats 
juvenils assessorament i formació per a la realització de projectes d’intercanvi. Facilitar 
recursos a les entitats juvenils per tal que aquestes puguin participar a xarxes o 
estructures internacionals que les posin en contacte amb altres entitats juvenils que 
realitzen activitats similars i amb qui podrien desenvolupar programes de mobilitat i 
intercanvi (xarxes, coordinacions i federacions internacionals). Aquesta mesura 

No només, cal fer un recompte de les oportunitats actuals i 
donar-les a conèixer 
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permetria projectar Barcelona al món, tant en les activitats realitzades a la ciutat com a 
aquelles que es realitzin fora del país.

Dotar de recursos i suport a aquelles entitats i federacions juvenils internacionals que 
vulguin tenir la seva seu a Barcelona, per tal que puguin tenir accés a recursos per 
mantenir una mínima infraestructura. 

Demanar que una de les més velles reclamacions de la cooperació juvenil de la ciutat es 
faci realitat: la construcció d’un centre amb totes les prestacions i equipaments (cabines 
de traducció simultània, allotjament, sales de reunions i plenaris...) per a l’organització 
de trobades internacionals. Els albergs i les infraestructures públiques actuals són 
ineficients i mancades dels recursos més bàsics i l’oferta privada és cara i està 
sobreocupada. 

No construir, aprofitar un espai ja existent. 

Altres propostes que apareixien al Pla Jove 2006-210

Donar a conèixer entre la gent jove els serveis i les activitats que desenvolupa la Casa del Món, així com les entitats de cooperació internacional de la ciutat. 

Establir un canal estable de comunicació entre la Casa del Món, el Casal d’Associacions Juvenils de Barcelona i els Punts d’Informació Juvenil, per tal de compartir informació i 
possibilitar l’impuls d’accions i/o la difusió d’accions solidàries. 

Donar suport a projectes de cooperació i ajut humanitari internacional tenint en compte una sèrie de criteris i requisits establerts: que afavoreixin les necessitats primàries de les 
poblacions destinatàries, que es desenvolupin en col·laboració amb la contrapart, que contribueixin al desenvolupament sostenible, que respectin la identitat cultural... 

Establir una sèrie de mesures que facilitin l’organització de projectes de cooperació juvenil mitjançant l’acollida de grups i entitats juvenils provinents de països empobrits, de zones 
en conflicte bèl·lic o d’estats que no respecten els drets humans. 

Noves propostes de la trobada d'entitats

Fer un lobby des d'aquestes associacions. 

Valoració Pla Jove 2006-2010 CJB

Segurament la irrupció de la crisi econòmica ha obligat a establir prioritats a l'hora de fer les inversions econòmiques, i, sense dubte, aquest ha esdevingut l'àmbit més malparat.
• Només s'han executat el 16% de les mesures previstes.
• Després d'un any de moltes mobilitzacions arreu dels països que envolten el Mediterrani, es valora molt positivament trobades com l'Euromediterrània ja que poden 
servir d'espais de diàleg i comunicació entre les diferents realitats socio-polítiques que tenim a l'entorn més immediat.
• S'hauria d'augmentar la cooperació amb aquells col·lectius juvenils que estan liderant els moviments de defensa de les llibertats a nivell del Mediterrani i també a nivell  
mundial. 
• Fer que les administracions condemnin els atacs indiscriminats que Israel està duent a terme sobre la població palestina.
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• Obligar a treure la parada que l'exèrcit al Saló de l'Ensenyament. 
• L'administració hauria de tenir posicionaments Davant els contextos bèl·lics i situacions de vulneració dels drets humans.  
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9. Cultura

9.1 Accés, creació i difusió

Proposta del CJB al 2005 Apareix al Pla Jove? Valoració trobada entitats 
Reconèixer i fomentar l’acció cultural juvenil dels barris a través del suport econòmic a 
les associacions culturals.

Sí al foment i reconeixement. No cal crear espais, s'han 
d'aprofitar els ja existents. 

Crear punts d’informació o implementar aquells que ja existeixen per tal que els i les 
joves creadors puguin conèixer, informar-se, i/o accedir a ajuts, beques, concursos... 

Elaborar guia de difusió 

Facilitar les instal·lacions gratuïtes i adequades per la creació cultural (tallers, bucs 
d’assaig, viver de projectes culturals, espais públics polivalents...) així com l’accés al 
material necessari per la creació artística. 

Facilitar l’exposició pública de creacions artístiques juvenils (ús d’equipaments públics 
per a exposicions).

Crear el Viver de Projectes culturals: espai amb les eines per facilitar la creació i 
exposició a la vegada que es faciliten eines per l’organització i la participació col·lectiva, 
la creació de grups de fet i/o associacions juvenils dedicades a aquesta matèria, xarxes 
entre artistes... 

Incloure el Programa Barcelona VisualSound – Festival audiovisual de creació jove en els 
circuits establerts per l’Institut de Cultura de Barcelona amb l’objectiu que rebi 
recolzament en l’organització. 

Potenciar el Trans-Art BCN – Mostra interdisciplinària d’art jove, amb l’objectiu que 
permeti el protagonisme de les associacions juvenils culturals, mancades d’un espai on 
donar-se a conèixer i mostrar els seus projectes

No especifica el Trans Art 
BCN

Potenciar i donar suport a noves idees de mostres i festivals

Fomentar un circuit legal d’espais públics per a usos dels i de les joves en temes com 
per exemple els grafits i l’skateboard. 

Arribar a un pacte entre Regidoria de Joventut i els grans equipaments de la ciutat 
(museus, sales d’art...) perquè els i les joves creadors puguin difondre les seves 
creacions. Que els equipaments culturals prioritzin la compra i contractació de joves 
artistes davant d’artistes consagrats.
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Oferir la gratuïtat dels muses i espais de cultura pels menors de 30 anys. Estudiar la possibilitat fins 
als 25

Fomentar les beques per a joves creadors menors de 30 anys. 

Potenciar la difusió de qualitat dels i de les joves artistes als mitjans de comunicació i als 
espais públics (Centres Cívics...). 

Només equipaments 
públics

Fomentar que els espais privats facilitin la participació de joves artistes mitjançant la 
intercessió dels poders públics amb una quota juvenil obligatòria. Per exemple amb 
concursos, mostres i fires de creacions juvenils

Lleugerament 

Facilitar l’ús de l’espai públic a la cultura popular possibilitant i facilitant-ne l’accés i la 
producció d’aquesta per part d’aquelles entitats de barri i/o de ciutat que ho 
requereixin.

A través dels museus 

Promoure crèdits de lliure elecció sobre cultura popular a les escoles i materials de 
difusió entre les entitats de l’associacionisme juvenil

Promoure la cultura popular des dels centres educatius, però 
cal especificar com.

Elaborar una guia sobre entitats juvenils de cultura popular de la ciutat. 

Promoure programes de lectura dirigits a la gent jove de Barcelona a través de la Xarxa 
de Biblioteques

Partida econòmica per a comissions de festes dels barris per poder promoure actes i 
accions de promoció de creacions artístiques entre els i de les joves del barri. 

Donar prioritat al suport d’activitats i programes nocturns que es realitzin des dels 
districtes i en els quals hi hagi una clara implicació i participació de la gent jove. 

Altres propostes que apareixien al Pla Jove 2006-210

Mantenir el desenvolupament del Pla de Biblioteques de Barcelona, que assegura la cobertura d’aquest tipus d’equipaments culturals a tots els territoris de la ciutat. 

Estendre a tota la ciutat l’existència d’una biblioteca de districte oberta de dilluns a diumenge i adaptar els horaris de les biblioteques de barri a les necessitats i usos dels ciutadans 
(biblioteques de districte: 65 hores / biblioteques de barri: 33-40 hores). 

Promoure la difusió entre la gent jove, i facilitar-ne l’accés, d’aquelles experiències artístiques internacionals que arriben a la ciutat i que esdevenen innovadores en qualsevol dels  
seus nivells de creació o realització. 

Desenvolupar accions que afavoreixin l’aprenentatge i el coneixement de la llengua catalana entre la gent jove de la ciutat. 

Definir una línia específica de treball a cada districte que permeti planificar el desenvolupament d’activitats i serveis dissenyats i adreçats per al suport de la creació jove. 

Incorporar a les taules temàtiques territorials de cultura una línia de treball específica que suposi l’impuls i la realització coordinada de programes i activitats de creació jove. 
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Desenvolupar la creació de certàmens i festivals que, tot coordinant aquells projectes que ja s’estan fent des de diversos territoris o districtes i, per tant, donant-los major visibilitat,  
esdevinguin veritables plataformes de difusió de la creació jove de la ciutat. 

Dissenyar i implementar un programa de suport per a emprenedors en matèria de projectes socioculturals que vulguin desenvolupar-se professionalment en aquest àmbit. 

Mantenir i desenvolupar el programa cultural Espais Transformadors del Casal d’Associacions Juvenils de Barcelona com a instrument de dinamització de les entitats i 
col·lectius juvenils i difusió de les seves activitats i projectes, així com a plataforma de suport i promoció d’iniciatives de creació jove. 

Crear nous certàmens de creació jove vinculats a la promoció de valors cívics mitjançant l’ús de les noves tecnologies. 

Editar una guia bàsica (virtual) d’aquells festivals i concursos que es porten a terme a la ciutat i que tenen per objectiu la promoció i difusió de la creació jove. 

Iniciar una línia de treball amb agents culturals privats per tal de col·laborar en l’organització i el desenvolupament d’accions destinades al foment i difusió de la creació jove. 

Convidar el Consell de la Joventut de Barcelona a participar en aquelles taules de debat que es puguin crear dins l’àmbit municipal per tal de dissenyar i implementar accions futures 
en temàtica cultural de ciutat. 

Elaborar un cens de grups musicals joves que serveixi, d’una banda, per fer promoció dels grups que el componen i, per una altra banda, identificar el nombre aproximat de joves 
que es mouen en el món de la creació musical així com les seves tendències artístiques. 

Noves propostes de la trobada d'entitats

Recolzar a les entitats que fan cultura i la promouen.

Promoure l'ús de la cultura com a moment de socialització 

Fomentar espais de trobada entre diferents disciplines artístiques

Facilitar i donar permisos als locals d'entitats culturals que són tractades com a bars. Evitar la persecució. 

Adaptabilitat dels museus amb audioguies amb descripció.

Cinemes amb audiodescripció 

9.2 Nit i oci

Proposta del CJB al 2005 Apareix al Pla Jove? Valoració trobada entitats 

Ampliar i diversificar l’oferta dirigida a la gent jove d’activitats d’oci als  equipaments de 
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ciutat (ja siguin biblioteques, poliesportius, casals de joves, centres cívics...)

Ampliar horaris dels bars i equipaments municipals (ja siguin biblioteques, poliesportius, 
casals de joves, centres cívics.

I també els permisos de les festes populars al carrer

Sancionar els criteris d’accés als locals, que moltes vegades amaguen algun tipus de 
discriminació. 

Altres propostes que apareixien al Pla Jove 2006-210

Mantenir i ampliar la xarxa de sales d’estudi nocturnes permanents, principalment a partir de l’obertura d’aquest servei en les biblioteques de districte. 

Mantenir i ampliar la xarxa de sales d’estudi nocturnes puntuals, principalment a partir de l’obertura d’aquest servei en biblioteques de barri, equipaments municipals i centres 
d’educació secundària. 

Crear i implementar els criteris que es defineixin en el programa funcional d’una sala d’estudi nocturna (puntual) per tal de garantir la qualitat del servei. 

Mantenir l’oferta d’activitats que es porten a terme des de les diferents sales d’estudi nocturnes permanents, impulsant principalment la creació i coordinació de grups de conversa 
de diferents idiomes, així com l’organització de xerrades que donin a conèixer i millorin les tècniques d’estudi. 

Estudiar la possibilitat de promoure i donar a conèixer l’obertura de poliesportius municipals a la nit (a partir de les 21.00 h) i obrir una quota específica per a joves per a aquesta 
franja horària. 

Iniciar l’obertura d’equipaments juvenils (espais joves i casals de joves) en horari nocturn els dijous, els divendres i els dissabtes 

Establir una sèrie de mesures que permetin fer un ús parcial i autoritzat durant la nit de diversos espais públics com poden ser els parcs i jardins, i les platges 

Mantenir el suport a la realització d’activitats nocturnes sempre i quan aquestes es tinguin lloc bé a partir d’una iniciativa juvenil o en col·laboració amb entitats o grups de joves, o 
bé en base a l’exposició d’una línia de treball estable amb joves que s’està portant a terme des d’un equipament o servei 

Vetllar pel compliment de l’ordenança de mesures per fomentar i garantir la convivència a l’espai públic de Barcelona quant a la realització d’activitats nocturnes en equipaments i 
espais públics, tenint com a premissa principal el descans veïnal i adoptant mesures específiques de reducció del soroll, limitació horària... 

Estudiar la viabilitat de posar en funcionament les línies de metro de manera ininterrompuda des del divendres fins al diumenge, mantenint d’aquesta manera l’obertura nocturna 
dels divendres i dissabtes. 

Augmentar, en la mesura que els recursos financers ho permetin, la freqüència de pas dels autobusos nocturns principalment en aquella franja horària en la qual el servei de metro 
està 
fora de funcionament, i especialment en aquelles nits en què es preveu una major afluència de persones usuàries 

Augmentar, en la mesura que els recursos financers ho permetin, paulatinament i segons necessitats dels territoris, la xarxa d’autobusos nocturns per tal de millorar la cobertura a 
totes les zones de la ciutat. 

Fer difusió de les xarxes de transport públic nocturn i les possibilitats de moure’s en bicicleta a la nit que ofereix la ciutat en les publicacions per a joves (agenda, diari...) que portin 
a terme des de la Regidoria de Joventut. 
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Fer difusió en diversos àmbits de les opinions que té la gent jove sobre l’ús de la nit, recollides en la publicació nitjovebcn, i que són fruit d’un procés participatiu fet amb joves per 
tal de recollir la seva opinió sobre els usos nocturns de la ciutat. 

Promoure la creació d’espais de debat i de discussió als territoris o districtes, amb la participació representativa de joves de l’àmbit d’actuació, que possibilitin l’acord entre els 
diferents agents socials i col·lectius que, d’una manera o altra, estan implicats en l’ús i la gestió de la nit. 

Establir mesures de mediació a la nit que també recullin les demandes i propostes que fa la gent jove sobre aquest tema 

Promoure la participació del Consell de la Joventut de Barcelona en tots aquells espais de debat i interlocució que, en l’àmbit de ciutat, es portin a terme per tal de tractar 
qüestions referents al disseny i a l’avaluació d’estratègies que tinguin a veure amb l’ús social del temps a la ciutat i, en especial, d’aquelles que puguin intervenir en la franja horària 
nocturna. 

Impulsar la millora en la realització d’inspeccions tècniques als locals d’oci nocturn per tal de garantir tant la higiene d’aquests espais, com la seguretat de les persones usuàries. 

Col·laborar amb el Consell de la Joventut de Barcelona en el desplegament de campanyes i projectes comunitaris sobre el soroll que tinguin per objectiu aconseguir una major 
consciència de la necessitat de compaginar el dret a l’oci amb el dret al descans, igual que per combatre aquell soroll de motos i motocicletes que és una agressió a la qualitat de 
vida de la ciutat 

Valoració Pla Jove 2006-2010 CJB

Cultura
• Es reclama la gratuïtat de l'accés als serveis culturals fins als 29 anys.
• Només el 30% dels museus de la ciutat tenen accés gratuït i només el 45% dels museus de la ciutat tenen descomptes per afavorir l'accés a la població jove.  
• Es valora positivament la realització de programes com el “Visual Sound”, l”'Emergent's “o el “+A prop”. S'ha de seguir fomentant la creativitat artística dels joves.
Oci
• Tot i el gran ventall d'opcions d'oci nocturn que ofereix la ciutat, l'accés a la majoria d'ofertes segueix complicat i el seu cost força desorbitat. 
• L'impuls del PEJB, la seva completa implementació i l'aposta per l'obertura nocturna d'aquests equipaments hauria de millorar la diversificació de l'oci juvenil. 
• Es valora molt positivament l'obertura del metro nocturn durant els dissabtes, ara bé, s'ha de seguir treballant per a poder ampliar aquesta franjar horària d'obertura 
nocturna durant tot el cap de setmana.   

114



10. Sostenibilitat 

10.1 Transport públic

Proposta del CJB al 2005 Apareix al Pla Jove? Valoració trobada entitats 
Ampliar la xarxa i les franges horàries del transport públic (metro i autobusos) superant 
l’actual disseny de la xarxa radial creant noves centralitats. 

Garantir l’accés al transport públic a totes les persones, incloent a aquelles que tenen 
mobilitat reduïda. Permetre a l’associacionisme educatiu l’ús de la T-E amb un cost 
reduït de la mateixa manera que hi tenen accés els centres educatius amb l’ampliació de 
l’acord existent amb Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya i Transports 
Metropolitans. Reduir les tarifes per aquelles persones que es troben en atur o amb 
rendes inferiors a un determinats valor. 

Potenciar un model de mobilitat sostenible basat en la utilització del transport públic de 
qualitat, en la facilitació dels desplaçaments en bici i a peu i amb mesures de pacificació 
del trànsit. Tot incrementant i millorant els serveis del metro, la RENFE, els FGC i els 
autobusos, així com la intermodalitat. Aconseguir la integració tarifària total

Millorar la xarxa de transport públic que connecta la ciutat de Barcelona amb la resta de 
poblacions de l’àrea metropolitana, fent arribar el transport públic a tots els polígons 
industrials i zones d’estudi i oci. 

Altres propostes que apareixien al Pla Jove 2006-210

Estudiar la viabilitat per a la redefinició de la targeta jove multiviatge (T-Jove) per tal que permeti l’ús il·limitat de desplaçaments per a un període de 30 dies, a partir de la primera 
cancel·lació, a les zones delimitades per la primera validació, en tots els modes de transport segons les zones a travessar (d’1 a 6 zones) i amb un cost de 35 euros (zona 1). 

Possibilitar l’obtenció, en la mesura que ho permetin els recursos financers, de les modalitats de les targetes T-Jove fins als 25 anys, si s’acredita que s’estan cursant estudis en 
universitats o en centres docents d’ensenyaments reglats, o bé que s’està en situació d’atur. 

Promoure la millora dels mecanismes de seguretat tant als accessos i andanes de les estacions de metro, com a les parades d’autobús, principalment en la franja horària nocturna. 

Establir una sèrie de mesures, especialment en la franja horària nocturna, que permeti saber a les persones usuàries el temps que falta perquè el bus arribi a la parada 
corresponent. 

Fomentar l’ús del transport públic entre la gent jove mitjançant la realització de promocions puntuals que possibilitin l’adquisició d’entrades a preu reduït a esdeveniments culturals.  

Fer difusió entre la gent jove, mitjançant les publicacions que van adreçades a aquest segment de la població, de la xarxa de transport públic existent a la ciutat així com de les 
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promocions i descomptes específics per a joves. 

Oferir a l’alumnat d’educació secundària visites específiques que, amb l’objectiu de promoure l’ús del transport públic, donin a conèixer les instal·lacions del metro, expliquin com 
es controla la xarxa de transports metropolitans, quines són les principals problemàtiques per al desenvolupament d’una bona gestió de transports i quins són els projectes a 
realitzar en un futur. 

Noves propostes de la trobada d'entitats

Fel la T-Jove adaptada a la realitat juvenil

10. 2 Ús de la bicicleta

Proposta del CJB al 2005 Apareix al Pla Jove? Valoració trobada entitats 

Potenciar l’ús cívic de la bicicleta i garantir-ne la seguretat dels desplaçaments per la 
ciutat, fent campanyes de sensibilització ciutadana sobre seguretat viària i bicicletes, 
dirigides als usuaris i usuàries de la bici, però també a conductors i conductores de 
cotxes, a professionals del volant i al sector de les autoescoles

Crear una xarxa d’aparcaments segurs per a bicicletes en equipaments municipals, 
centres d’estudi i altres llocs freqüentats per la gent jove. Establir per llei que tots els 
aparcaments admetin bicicletes amb una tarifa inferior a la de les motocicletes. 
Contemplar un espai per guardar i/o aparcar bicis en tots els edificis de nova 
construcció: habitatges, equipaments municipals, seus administratives, grans oficines i 
empreses... 

Incorporar nous carrils bici a la trama urbana de la ciutat per ampliar la xarxa i cobrir els 
principals itineraris d’oci i de feina de la ciutat. Dissenyar els nous carrils bici ocupant 
espais viaris destinats a vehicles motoritzats i no a vianants. Establir que tots els nous 
carrils bici hagin de fer-se totalment segregats dels espais reservats per als cotxes 
(calçada) i els vianants (voreres). Millorar les condicions de senyalització i de seguretat 
dels carrils bici. 

Facilitar l’accés de les bicis als transports públics (metro i RENFE), dissenyant vagons 
amb plataformes especials. Augmentar l’horari en què es permet transportar bicicletes 
al metro i la RENFE. Garantir que la informació sobre el transport públic 
(intermodalitat, horaris, correspondències...) sigui de fàcil accés i comprensió. 
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Optimitzar la combinació entre el transport públic i l’ús de la bicicleta

Altres propostes que apareixien al Pla Jove 2006-210

Facilitar l’ús de la bicicleta i el coneixement de la ciutat d’una forma distinta a partir del desenvolupament sostingut del parc públic de bicicletes de lloguer en l’àmbit municipal, 
també obert durant la franja horària nocturna i que permeti que la devolució de la bicicleta es pugui efectuar al lloc de destí per tal de promoure l’ús d’aquest transport també en 
trajectes únics d’anada o de tornada, d’acord amb la implantació de les anomenades zones 30 (límit de velocitat dels vehicles a motor) i les zones de prioritat invertida a diferents 
districtes i territoris de la ciutat. 

Crear normatives i modificar aquelles ordenances que calgui per afavorir la millor implantació dels diferents tipus d’aparcaments: per a residents, al carrer, a nodes de transports, i  
elaborar un Pla Marc d’Estacionament i Aparcament de la Bicicleta a Barcelona 

Crear un sistema de protecció de bicicletes contra robatoris per disminuir el nombre d’aquests successos i augmentar el retorn de la bicicleta robada i recuperada al seu propietari.  

Encarregar l’elaboració d’un estudi econòmic independent sobre els costos i els beneficis de promoure l’ús quotidià de la bicicleta a Barcelona. 

Fer difusions periòdiques, mitjançant l’edició de materials comunicatius adients, per tal de donar a conèixer les possibilitats que ofereix la ciutat per circular i moure’s en bicicleta, i 
també per difondre aquelles recomanacions, principalment sobre seguretat, que cal tenir en compte a l’hora de fer ús d’aquest mitjà de transport. 

Establir un canal de comunicació entre els Punts d’Informació Juvenil de la ciutat i l’Oficina de la Bicicleta 

Fer difusió entre la gent jove, mitjançant les publicacions d’iniciativa municipal, de les possibilitats que ofereix la ciutat per moure’s en bicicleta 

Establir una sèrie de mesures que afavoreixin la visita turística de Barcelona mitjançant l’ús de la bicicleta 

Noves propostes de la trobada d'entitats

Fer la xarxa bicing extensible a tota l'àrea metropolitana.

10.3 Energies i consum

Proposta del CJB al 2005 Apareix al Pla Jove? Valoració trobada entitats 

Identificar les polítiques de reducció del consum energètic amb una aposta per la 
reutilització dels recursos i l’ús d’energies renovables (neteja, construcció...). 

Garantir la participació institucional del Consell de la Joventut de Barcelona (CJB) en el 
Consell Municipal de Consum que impulsa l’Oficina Municipal d’Informació al 
Consumidor (OMIC) i l’Institut d’Educació.

Només a l'organisme de 
foment, promoció i ús de la 
bicicleta
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Implicar organitzacions ecologistes en el desenvolupament i implementació a 
l’ensenyament reglat de mòduls/crèdits de formació sobre consum que impulsa l’Oficina 
Municipal d’Informació al Consumidor (OMIC) i l’Institut d’Educació. 

Treballar l'educació des d'un punt de vista integral, no de 
forma separada per àmbits. 

Garantir la màxima informació possible sobre productes i serveis: conseqüències 
(socials, ambientals...) d’aquestes adquisicions i mecanismes de reclamació i defensa 
davant els abusos de les empreses. 

Reduir la superfície viària i destinar més espai als vianants, per contribuir a pacificar el 
trànsit motoritzat, generalitzant el model de superilles que ja s’està aplicant a Gràcia. 
Provar el model de "superilles" a l'Eixample i altres zones de la ciutat on es pugui dur a 
terme (això també comportaria disposar de més espais per a la convivència)

Impulsar la generalització de l’Agenda 21 de l’associacionisme educatiu com a programa 
que permet enfortir la xarxa educativa de barri. Actualment s’està realitzant als 
districtes de Sarrià-Sant Gervasi i Sants-Montjuïc com a proves pilot 

És vigent? S'està acomplint?

Altres propostes que apareixien al Pla Jove 2006-210

Elaborar i oferir recursos als centres d’educació secundària, entitats i equipaments juvenils, perquè puguin fomentar la recollida selectiva de deixalles. 

Mantenir i desenvolupar campanyes de conscienciació ciutadana que a més de promoure el reciclatge de residus, fomentin també els hàbits en la reducció de residus, la reutilització 
i la reparació, i donin a conèixer d’una manera més evident les conseqüències de no tenir costums quotidians sostenibles 

Impulsar el programa Agenda 21 Escolar als centres d’ensenyament secundari de la ciutat com a projecte per augmentar l’educació ambiental i el protagonisme de la gent jove en el  
canvi del seu centre escolar i de la comunitat 

Col·laborar amb les universitats per tal de continuar l’ambientalització dels currículums formatius, de tal manera que l’ensenyament superior incorpori els criteris de l’educació per 
la sostenibilitat. 

Elaborar el Pla Municipal d’Educació Ambiental, que reculli, coordini i impulsi les accions educatives en aquesta matèria. 

Mantenir i ampliar la xarxa de fonts a la ciutat per al consum públic d’aigua garantint-ne en tot moment les condicions higièniques corresponents, donat l’ús continuat que en fan 
principalment la gent jove de la primera franja d’edat (15 a 19 anys). 

Ampliar la instal·lació de lavabos públics principalment en aquelles zones i activitats de gran concurrència de persones. 

Ampliar la xarxa de contenidors de residus a la ciutat, així com de les papereres, i alhora estudiar la viabilitat d’establir un nou model que també permeti la recollida selectiva de 
deixalles 

Establir com a criteri sostenible que els materials que es facin servir per al disseny i realització del mobiliari urbà siguin prioritàriament d’origen reciclat. 

Desenvolupar la xarxa de punts verds existents a la ciutat i ampliar la cobertura dels punts verds mòbils sobretot pel que fa a la seva franja horària 

Instal·lar cendrers a l’espai públic tot aprofitant el mobiliari urbà existent. 
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Desenvolupar tot un seguit de mesures en relació amb l’ús de la moto a la ciutat, tenint en compte que és un dels vehicles més usats per la gent jove, que facin referència sobre 
qüestions com: educació i formació, seguretat, infraestructures i aspectes legals. 

Promoure campanyes, en col·laboració amb el Consell de la Joventut de Barcelona, adreçades a la gent jove per tal que coneguin quins són els seus drets com a persones 
consumidores i sàpiguen on adreçar-se per tal de fer arribar les seves possibles denúncies, queixes i reclamacions. 

Promoure campanyes, en col·laboració amb el Consell de la Joventut de Barcelona, adreçades a la gent jove que promoguin valors i hàbits per a un consum responsable 

Donar a conèixer entre la gent jove l’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor (OMIC), com a servei que té per objectiu ajudar les persones consumidores i usuàries a 
defensar els seus drets per mitjà de la informació prèvia, l’assessorament i la recepció de reclamacions en temes de consum. 

Mantenir la participació de representants de la gent jove, ja sigui mitjançant el Consell de la Joventut de Barcelona o bé a través d’associacions juvenils especialitzades en la temàtica 
de consum, en el Consell Municipal de Consum. 

Fer una campanya específica adreçada a la gent jove que promogui el consum als mercats municipals de la ciutat per fomentar aquests espais comercials de proximitat i de relació. 

Dur a terme campanyes dirigides principalment a la gent jove per tal de donar a conèixer els usos adequats i evitar riscos innecessaris associats a l’ús de les noves tecnologies 

Elaborar un paquet específic de productes (llocs d’interès, transports, esdeveniments culturals...) per al turisme jove estranger que li permeti conèixer la ciutat principalment a 
partir de la nombrosa activitat sociocultural que s’hi desenvolupa. 

Promoure en els productes adreçats al turisme el coneixement d’aquells comportaments cívics que configuren la realitat social de la ciutat. 

Valoració Pla Jove 2006-2010 CJB

• Es valora molt positivament els esforços fets des de les entitats juvenils i els equipaments juvenils per procurar ser més sostenibles. (Per tant les mesures que hi anaven 
encaminades).
• Es valoren positivament les accions realitzades realitzades als IES sobre qüestions d'educació mediambiental.
• També es fa una bona valoració dels esforços realitzats en l'àmbit de la sensibilització, promoció del reciclatge, el foment dels hàbits necessaris per la reducció de residus i  
la promoció de la re-utilització i la reparació.  
• D'altra banda, es valora negativament la no realització del Pla d'Acció Municipal que garantís una bona coordinació de totes les activitats educatives que s'estiguessin 
realitzant en aquest aspecte. 
• També s'apunta que caldria tornara definir la T-Jove, tant per fer-la extensiva a una franja d'edat més àmplia, com per que inclogui més beneficis per a els i les joves. Es 
valora positivament que s'hagi ampliat fins als 25 però s'hauria de fer fins als trenta. 
Ús de la bicicleta
• Es valora molt positivament el desplegament del Bicing. Ara bé, es indispensable continuar millorant-lo per poder assumir la demanda creixent i poder garantir un servei 
de més qualitat. 
• També es considera positiu que s'hagi fet una ordenança municipal que pretén regular l'ús de la bicicleta, ja que això suposa un reconeixement explícit a la consolidació del 
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seu ús, ara bé, cal que la normativa no sigui restrictiva i que es fomentin més infraestructures que garanteixin el bon funcionament i interacció entre totes les persones que fan ús 
de l'espai públic. 
• S'hauria d'haver fet més difusió de l'Oficina de la Bicicleta a tra vés de la xarxa de Punts d'Informació Juvenil. 
• Cal donar suport a les associacions i col·lectius juvenils perquè desenvolupin campanyes adreçades , principalment, als seus membres, per tal de que incorporin l'ús 
d'aquest transport en les seves activitats ordinàries.    
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11. Comunicació*

Altres propostes que apareixien al Pla Jove 2006-210

Crear i mantenir el portal web de joventut, vinculat al web de l’Ajuntament de Barcelona i gestionat des del Centre d’Informació i Assessorament per a Joves (CIAJ), incorporant 
tots aquells continguts i informacions, provinents tant de l’àmbit públic com privat, que siguin d’interès per a la gent jove de la ciutat. 

Modificar i actualitzar els continguts i el disseny del lloc web del Centre d’Informació i Assessorament per a Joves (CIAJ) a partir de la posada en marxa del portal web de joventut i 
centrant-se en els diferents serveis que es porten a terme des d’aquest equipament. 

Elaborar i distribuir mensualment un butlletí electrònic de joventut que incorpori aquelles informacions més destacades que siguin d’interès rellevant per a la gent jove de la ciutat. 

Elaborar una agenda de periodicitat quadrimestral que destaqui aquells esdeveniments d’interès rellevant per a la gent jove i reculli el major nombre possible d’activitats que es 
porten a terme als diferents equipaments municipals de la ciutat a partir d’iniciatives juvenils i/o en col·laboració amb entitats i grups de joves 

Elaborar, amb la participació del Consell de la Joventut de Barcelona, una publicació semestral en format diari que, principalment, tracti qüestions i temes d’interès i d’actualitat per 
a la gent jove, informi dels serveis i programes que es duen a efecte a la ciutat i faci difusió dels projectes i activitats del teixit associatiu juvenil. 

Editar, si així es creu necessari, aquells materials comunicatius que responguin a la necessitat de donar a conèixer i fer difusió entre la gent jove de la ciutat de programes i 
serveis municipals del seu interès 

Analitzar i assegurar una bona distribució dels materials comunicatius adreçats a la gent jove incorporant en els circuits de difusió aquells espais i equipaments de gran concurrència 
de joves: instituts d’educació secundària, universitats, equipaments esportius, locals d’oci... 

Fer ús dels diferents mitjans comunicatius municipals establerts per a la difusió de programes i serveis per a joves, així com per a l’exposició de la realitat juvenil de la ciutat. 

Desenvolupar i consolidar una línia comunicativa que, d’acord amb la normativa gràfica establerta, identifiqui clarament aquells productes (serveis, programes, campanyes...) que, 
implementats des de les diferents àrees i departaments de l’Ajuntament de Barcelona, vagin adreçats a la gent jove 

Garantir el compliment de les normes d’accessibilitat (persones amb discapacitat física) tant a l’hora d’elaborar qualsevol tipus de producte comunicatiu com a l’hora d’organitzar 
qualsevol activitat adreçada a la gent jove 

Mantenir el criteri comunicatiu en els materials publicitaris adreçats a la gent jove i editats des de l’Ajuntament de Barcelona de mostrar el màxim possible l’heterogeneïtat de la 
població juvenil de la ciutat, tenint en compte també la diversitat de gènere, i fugint dels estereotips basats en models estètics determinats que s’allunyen de la realitat social més 
generalitzada. 

Establir complicitats i acords de col·laboració amb aquelles grans xarxes associatives de la ciutat per tal de donar a conèixer els serveis i programes adreçats a joves. 

Fer ús de banderoles, opis (objectes publicitaris il·luminats) i altres elements publicitaris establerts dins el mobiliari urbà per tal de fer difusió d’esdeveniments d’especial rellevància 
(activitats i serveis) que es desenvolupin a la ciutat i siguin d’interès general per a la gent jove. 

*  no apareix com a propostes del CJB però sí està previst en el Pla Jove
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