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Resultats del Pla d'accions 2013 - Pla d'Adolescència i Joventut de Barcelona 2012-2016 

Acció completada Acció en procés Acció pendent Acció per eliminar Falten els indicadors

1Àmbit: . Cohesió social i equilibri territorial
Objectiu: Treballar per la igualtat de condicions dels i les joves, parant especial atenció a aspectes objecte de 

discriminació com el sexe, l'origen, la condició física, la tendència sexual o qualsevol altre.
1

1.1 Prevenir el risc d'exclusió social dels i les joves amb mesures que facilitin reduir aquest risc i mantenir la cohesió social barcelonina, parant 
especial atenció a aquells que es troben per sota del llindar de la pobresa.

Participar en jornades d'estudi i debat sobre oportunitats per a joves per fomentar la inclusió i la responsabilitat social. 1

S'ha participat a les jornades següents: 
32ena Jornada de Polítiques Locals de Joventut amb el lema: El voluntariat en la construcció de la trajectòria vital dels joves. 
http://www.diba.cat/web/joventut/fjornadespl
El XIII Congrés Internacional de Ciutats Educadores (IAEC) va tenir lloc a Barcelona del 13 al 16 de novembre de 2014.
http://iaec2014.bcn.cat/
Trobada d’Informació i Orientació Juvenil 2014 - INNOVA’T 
http://ejoventut.gencat.cat/web/.content/e-joventut/sobre_e-joventut/agenda/agenda_activitats_2014/arxiu/Programa_Trobada_2014.pdf

Desplegar el projecte “Rossinyol”, ampliant-lo a altres centres de la ciutat 1

  Nombre de Centres Participants: Curs 2013-201 7: , Curs 2014-20158  (amb 2 de nous i un que no ha tingut continuïtat). Nombre de joves 
 participants: Curs 2013-2014: 78 joves (39 adolescents d’institut i 39 joves d’universitats), Curs 2014-2015: 82 joves (41 adolescents d’institut i 41 

joves d’universitats).
Durant el curs 2014-2015 s’han format  41 parelles en el marc del projecte Rossinyol. En total hi han participat 82 joves, 8 centres escolars (2 de 
nous al projectes i un menys que no ha tingut continuïtat aquest curs) i 3 universitats. Les actuacions s’han dut a terme en 3 districtes, amb la 
implicació dels tècnics d’educació corresponents. El projecte està gestionat per la Fundació Servei Solidari.

Col.laborar amb entitats a través del Consell de la Joventut de Barcelona perquè facin l’acollida dels joves nouvinguts, a través de la Xarxa 
d'Acollida.

1

A partir de la taula d’entitats educatives on hi són representats el CJB, les principals federacions d’entitats educatives del lleure i la regidoria, 
amb el programa de reagrupament familiar, enguany s'ha acollit a 17 infants i joves a entitats educatives (agrupaments escoltes i esplais) de la 
ciutat. Hi ha hagut un total de 17 entitats que han efectuat l'acollida.
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1Àmbit: . Cohesió social i equilibri territorial
Objectiu: Treballar per la igualtat de condicions dels i les joves, parant especial atenció a aspectes objecte de 

discriminació com el sexe, l'origen, la condició física, la tendència sexual o qualsevol altre.
1

Donar a conèixer i sensibilitzar els i les adolescents sobre els drets humans a través de les xerrades informatives de l'Oficina d’Atenció de 
l’Agència de Drets Civils i no discriminació, de l'OAR (pel que fa a la llibertat de creença i pensament) i de la Xarxa d'escoles per la Igualtat i la No-
Discriminació.

1

Durant el 2014, s'han dut a terme activitats a 99 centres, amb la participació de 5.254 escolars. Concretament, s'han fet activitats de cinema en 64 
centres (3.150 alumnes), 19 centres han participat al Diversity Day (1.445 alumnes) i 16 centres (650 alumnes) han participat en l'activitat de "El 
pregó de la Laia".
D'altra banda, s'han implementat la Xarxa d'escoles pels Drets Humans en 13 centres de forma pilot (7 de primària i 6 d'ESO). Al mateix temps, 12 
centres han participat al programa com a centres de control (7 de primària i 5 d'ESO).

Crear un canal de coordinació entre la xarxa de Punts d'Informació Juvenil (PIJ) i l'Institut Municipal de Discapacitats. 3

Aquesta acció encara no s'ha dut a terme. S'està pendent d'establir un sistema de coordinació.

1.2 Garantir el suport als adolescents sobre la seva orientació sexual i/o identitat de gènere i els conflictes amb l'entorn que això pugui genera.

Abordar a les quinzenes temàtiques dels punts JIP la qüestió de l'orientació sexual i/o identitat de gènere i els conflictes a l'entorn que això pugui 
generar, amb elements divulgatius i potenciant la pàgina web.

1

Durant el 2014 s'ha desenvolupat aquesta temàtica a 46 dels 68 centre amb punt JIP (un 67,65% dels centres).
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1

1.3 Fomentar mesures d'acció positiva respecte a la dona jove en resposta a la doble discriminació que pateix.

Dur a terme dos grups de treball de prevenció i circuits d'atenció: prevenció de relacions abusives en adolescents i atenció a adolescents 
víctimes de relacions abusives.

1

Durant el 2014 s'han realitzat 77 tallers "Els paranys de l'amor" de prevenció de relacions abusives amb una participació total de 1.587 nois i 
noies de la ciutat.

Abordar les qüestions de prevenció de la violència de gènere a les quinzenes temàtiques dels punts JIP. 1

Durant el 2014, s'han abordat qüestions de prevenció de violència de gènere a 66 escoles en el marc de les activitats del 25 de Novembre. A més, 
3 escoles han treballat aquest tema el 8 de març. En total, són 69 centres del 70 que actualment tenen punts JIP (98,57%).

Incorporar informació sobre l'Oficina d’Atenció de l’Agència de Drets Civils i no discriminació als Punts PIJ. 3

Està pendent de fer-se el 2015.

Promoure la realització de tallers per a la prevenció de la violència de gènere i relacions abusives tant a l'educació formal com en l'àmbit no 
formal.

1

Durant el 2014 s'han realitzat 77 tallers "Els paranys de l'amor" de prevenció de relacions abusives amb una participació total de 1.587 nois i 
noies de la ciutat.

Elaborar, en el marc del Pla LGTB, estudis que revelin l'índex d'homofòbia, lesbofòbia, bifòbia i transfòbia que pateixen els i les joves. 3

Pendent de realització.
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1Àmbit: . Cohesió social i equilibri territorial
Objectiu: Treballar per la igualtat de condicions dels i les joves, parant especial atenció a aspectes objecte de 
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1

Actuar amb el Consell de Joventut de Barcelona per desenvolupar campanyes i accions amb l'objectiu de millorar la realitat de participació de les 
dones joves en els òrgans de gestió i decisió d'entitats.

1

Concretament, la Direcció del Programa de Dona té signat un conveni amb el CJB, pel 2014, que inclou:
 - Formació en perspectiva de gènere per entitats juvenils: hi han participat 3 entitats i s'han fet 4 sessions de formació inicial, 2 tutories per 
entitat i 1 sessió de conclusions.
 - Desenvolupament d'un blog i banc de recursos de gènere per a les entitats juvenils. S'acabarà a 2015.
 - Elaboració d'una Guia d'autodiagnosi entorn la situació de gènere a l'entitat. S'està desenvolupant aquest material 
que ha de permetre a totes les entitats fer una autodiagnosi per a conèixer fins a quin punt contemplen la
perspectiva de gènere en el seu dia a dia (a nivell cultural, estructural i polític). S'acabarà a 2015.

Millorar la difusió del Centre per la Igualtat i Recursos per les Dones i els respectius serveis que ofereix. 1

En el transcurs del 2014, el CIRD ha dut a terme les següents activitats comunicatives:
- 18 presentacions del CIRD. 
- 390 continguts al web de Dona. 
- 164 publicacions a Facebook
- Gestió del Twitter del Programa de Dona. 
- 32 vídeos pujats a Youtube.

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 existent per les entitats signants.

1

- Entre gener i desembre de 2014 l’Acord ha augmentat el seu nombre d’adhesions amb 42 signatures. 
-  Durant el 2014 s’han tramitat 138 demandes d’activitats en el marc de l’Acord. D’aquestes, 103 s’han dut a terme i 25 resten pendents de 
realitzar al 2015. Tan sols 10 han estat tramitades i, per diferents motius, no s’han executat, o bé no s’han arribat a confirmar. L’increment de la 
taxa d’activitats tramitades és del 102% respecte a l’any anterior. 
- També s’ha produït un creixement notable quan al nombre d’activitats realitzades. De les 45 en el 2012 s’ha passat a les 59 del 2013 i, finalment, 
a les 103 realitzades fins a novembre del 2014. L’increment en l’últim any és, per tant, del 74%. En total, 2.065 persones han assistit o participat en 
les activitats realitzades al llarg del l’any.
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1

1

PIAD de Les Corts (a través de la Xarxa Jove de Les Corts on estan el PIAD i el PIJ, entre d'altres):
 •DIADA JOVE PER LA DONA: PRESÈNCIA DE LA DONA A L’ESPORT (07/03/2014)
 •EXPOSICIÓ “No siguis 1/2 taronja, tu ets una fruita sencera!” (18/11/2014)
 •TASTEIG DE TALLER D’AUTODDEFENSA PER JOVES (26/11/2014)
 •“RELATA’T CONCURS PER JOVES” (27/11/2014)
 •TALLER DE PREVENCIÓ DE VIOLÈNCIA EN NOVES TECNOLOGIES: “Si m’estimes dóna’m el password”. (28/11/2014)

PIAD de Sarrià – Sant Gervasi
 •XERRADA: AJUTS I RECURSOS PER A PARES I MARES NOVELLS (18/03/2014)
 •XERRADA “I SI ES PASSEN TOT EL DIA CONNECTATS/DES, QUÈ?” (20/05/2014)
 •MONOGRÀFIC: AUTODEFENSA PER SORTIR DE NIT (10/07/2014)
 •XERRADA "HABITATGE COMPARTIT” (25/09/2014)
 •Xerrada "CIBERVIOLÈNCIA DE GÈNERE, COM FER-LI FRONT" (27/11/2014)

PIAD de Sant Andreu
 •Xerrada "CIBERVIOLÈNCIA DE GÈNERE, COM FER-LI FRONT" (03/03/2014)
 •GIMCANA JOVE PEL DIA DE LA DONA (03/03/2014)

Actuar amb el Consell de Joventut de Barcelona per desenvolupar campanyes i accions amb l'objectiu de millorar la realitat de participació de les 
dones joves en els òrgans de gestió i decisió d'entitats.

1

Concretament, la Direcció del Programa de Dona té signat un conveni amb el CJB, pel 2014, segons la Memòria que el propi CJB ens ha fet 
arribar:
 - Formació en perspectiva de gènere per entitats juvenils: hi han participat 3 entitats i s'han fet 4 sessions de formació inicial, 2 tutories per 
entitat i 1 sessió de conclusions.
 - Desenvolupament d'un blog i banc de recursos de gènere per a les entitats juvenils. S'acabarà a 2015.
 - Elaboració d'una Guia d'autodiagnosi entorn la situació de gènere a l'entitat. S'està desenvolupant aquest material que ha de permetre a totes 
les entitats fer una autodiagnosi per a conèixer fins a quin punt contemplen la perspectiva de gènere en el seu dia a dia (a nivell cultural, 
estructural i polític). S'acabarà a 2015.
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Prevenció de relacions abusives per raons de diversitat en el marc de la Xarxa d'Escoles per a la Igualtat i la No Discriminació. 1

El 2014 s’ha iniciat el seu desplegament mitjançant una prova pilot. Al setembre s’ha presentat el contingut i s’ha iniciat el procés 
d'assessorament i formació al professorat dels centres seleccionats, en paral·lel a la implementació de les activitats a les àrees curriculars i als 
tallers inicialment adreçats a 1er de primària. Actualment són 12 els centres que participen en el projecte, 7 dels quals són d'educació primària i 5 
d'educació secundària obligatòria, de titularitat pública i concertada (laica i religiosa).
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1.4 Fer atenció a la detecció de les conductes intimidatòries, violentes i agressives que poden viure els i les adolescents (especialment la violència 
de gènere i l'assetjament o bullying), promovent recursos per a la informació, la sensibilització i l'acompa

Oferir informació a través dels punts JIP al jove que viu o veu situacions d'intimidació. 1

El volum de consultes que s'han rebut als punts JIP durant el 2014 relacionats amb aquest tema és molt poc rellevant i no disposem de cap 
quinzena temàtica al respecte (passa per violència de gènere...). És una acció que es realitza en funció de les consultes rebudes. Durant el 2013 
han estat molt poques.

Informar sobre les conductes intimidatòries, violentes i agressives que poden viure els i les adolescents (especialment la violència de gènere i 
l'assetjament o bullying) a les quinzenes temàtiques dels punt JIP.

1

Durant el 2014 s'han fet un tota de 49 accion sobre la pau i contra la violència, a més de 66 accions més en el marc del 25 de novembre i de 3 
accions en el marc del 8 de març. En total són 118 accions als centres que tenen punt JIP.

Oferta de xerrades i tallers participatius sobre drets civils duts a terme per l'Oficina d’Atenció de l’Agència de Drets Civils i no discriminació als i 
les alumnes de secundària.

1

Durant el 2014, 512 joves de 14 a 16 anys han participat en els tallers de formació de l'Oficina. 
Pel que fa a la defensa dels drets dels adolescents i joves, des de l'Oficina s'han tramitat 31 queixes durant el 2014. Els motius principals de les 

  queixes presentades per adolescents i joves  ha sigut: 6%  per origen i diversitat cultural, 2% per la seva orientació sexual, 20% per altres motius 
(situació econòmica i altres). 

  Els Drets vulnerats dels expedients oberts per discriminació a adolescents i joves més freqüents han sigut: 4% Dret a la Dignitat, 2% Dret a 
  d’Admissió, 2%  Dret a la Informació, 1% Altres Drets (llibertat i Seguretat, Educació/formació, etc.)

Campanya de comunicació per aproximar els serveis de prevenció i atenció en cas de violència masclista, el SARA i el SAH, als i les joves. 2

Durant el 2014 s'ha dissenyat, planificat i llançat una campanya de comunicació específica per aproximar els serveis de prevenció i atenció en 
cas de violència masclista a les persones joves. Resultats previstos pel 2015.
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Promoure la realització de tallers per a la prevenció de la violència de gènere i relacions abusives tant a l'educació formal com en l'àmbit no 
formal.

1

Durant el 2014 s'han realitzat 77 tallers "Els paranys de l'amor" de prevenció de relacions abusives amb una participació total de 1.587 nois i 
noies de la ciutat.

1.5 Fomentar la cultura de la pau, l'educació per la igualtat, la lluita contra el racisme i el respecte per la diferència als espais educatius.

Abordar la qüestió de la igualtat de condicions dels i les joves, parant especial atenció a aspectes objecte de discriminació com el sexe, l'origen, 
la condició física, la tendència sexual o qualsevol altre, en les quinzenes temàtiques dels punts JIP.

1

A les quinzenes temàtiques dels punts JIP es tracten els drets dels adolescents, així com els valors de respecte i de no discriminació.

Donar suport als projectes d’entitats i institucions que promoguin el respecte als drets humans, la dignitat de les persones i treballin la prevenció 
de situacions de discriminació.

1

En l’àmbit de joventut 2014 es van presentar 228 sol.licituds, dels quals se'n van aprovar 199.

Garantir que totes les accions que es duguin a terme des de Joventut incorporin l’ús d’un llenguatge genèric no sexista. 1

En tots els documents de la Direcció d'Adolescència i Joventut es procura fer ús d'un llenguatge no sexista.
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1.6 Facilitar l'accés a l'aprenentatge idiomàtic i cultural al jovent barceloní, en especial als joves nouvinguts, i promoure l'ús social del català entre 
els i les joves de Barcelona.

Consolidar el projecte “A l’estiu, Barcelona t’acull”, adreçat a joves de 12 a 18 anys a tots els districtes de la ciutat. 1

Durant el 2014 s'ha dut a terme 7 edicions del programa, amb un total de 149 participants. El número de participants ha estat superior a les places 
ofertades (140) ja que en algun dels grups hi ha hagut baixes durant l’activitat, les quals han estat omplertes per nous participants 
majoritàriament. 
Pel que fa als indicadors d’assistència i d’ocupació, especificar que a mitjana d'assistència a l'activitat ha estat de gairebé un 86%.
Pel que fa al perfil dels/les participants, veiem com la major part tenen edats compreses entre els 14 i 18 anys (un 70%), complint amb el perfil 
prioritari del programa. D'altra banda els menors de 12 anys i els majors de 18 anys responen a un 6% dels participants del servei.

Consolidar el projecte “Punt de trobada” com un projecte d’acollida de joves reagrupats. 1

Per quart any s’ha organitzat aquest projecte des del Programa de Noves Famílies. Durant el 2014 s'han organitzat 2 tallers amb 67 participants. 
 La valoració ha estat molt bona, en ambdues edicions l’avaluació dels joves iguala o supera els 9 punts, concretament, el resultat de la primera 
edició es de 9,4 sobre 10 i la segona edició es va avaluar amb 9 punts també sobre 10.

Oferir grups de conversa i d’intercanvi d’idiomes a les sales d’estudi nocturnes. 1

El total de sessions ha estat de 694 i el nombre d'usos ha estat de 4.876.

Oferir grups de conversa en català com a activitat singular dels punts JIP a tres districtes de la ciutat per donar resposta als nois i noies en edat 
d’escolarització a l’ESO.

1

Durant el 2014 s'han ofert 3 grups de conversa a Ciutat Vella, Nou Barris i Sant Martí. Finalment només s'ha consolidat el grup de Sant Martí. Cal 
recordar que és una activitat que es crea per cobrir la demana dels alumnes. A causa de la manca de demanda no es preveu que n'hi hagi el 2015.

Dur a terme campanyes d’aprenentatge i coneixement del català entre la gent jove. 3

Està pendent fer una formació entre el CNL i la Xarxa de PIJ concretada pel 2015.
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1Àmbit: . Cohesió social i equilibri territorial
Objectiu: Promoure el reconeixement de la diversitat juvenil de la ciutat de Barcelona i també la interacció, el 

coneixement i el diàleg.
2

2.1 Donar suport a projectes que visibilitzin i atorguin valor a la diversitat juvenil de la ciutat des de la mirada del col·lectiu adolescent i jove.

Impulsar el projecte "Temps per a tu", per a joves i adults amb discapacitat. 1

El 2014 el projecte s'ha dut a terme al Centre La Violeta de Gràcia. A Les Corts, dos grups es troben a CC Can Deu, més un grup d'arts 
escèniques. A Sants, un grup que es troba a sant Pere Claver.

Ampliar el projecte “Imagina’t Barcelona” a dos territoris de Barcelona. Implicant-hi altres agents (Consell de la Joventut de Barcelona, Consell 
Municipal de Benestar i ICUB)

1

Durant el curs 2014-15 s'han realitzat 16 activitats (12 tallers i 2 exposicions), amb 148 participants i la implicació de 4 centres.

2.2 Crear espais d’intercanvis cultural entre joves de diferents orígens en els equipaments juvenils partint dels seus diferents interessos.

Impulsar propostes de bancs del temps i altres espais d'intercanvi. 1

El 2014 s'ha dut a terme una revisió de tots el projecte bancs del temps per tal d'oferir propostes noves el 2015.

Oferir a la xarxa d’equipaments juvenils de la ciutat: intercanviar experiències als diferents equipaments i barris de la ciutat i desenvolupar 
activitats conjuntes d’intercanvi entre els diferents equipaments.

1

Durant el 2014 la Fundació Ferrer i Guàrdia ha realitzat la diagnosi per a la revisió del Pla d'equipaments juvenils de Barcelona.

Pàg.10Resultats del Pla d'accions 2014 - Pla d'Adolescència i Joventut de Barcelona 2012-2016



1Àmbit: . Cohesió social i equilibri territorial
Objectiu: Promoure el reconeixement de la diversitat juvenil de la ciutat de Barcelona i també la interacció, el 

coneixement i el diàleg.
2

2.3 Promoure el coneixement per part dels i les joves del teixit associatiu juvenil als barris i donar suport especial als projectes que treballen per 
reduir les desigualtats i les discriminacions socials.

Donar a conèixer el teixit associatiu entre els i les adolescents des dels punts JIP. 1

Durant l'any 2014 s'han rebut i s'han respost un total de 851 consultes en aquest àmbit, un 6,47% del total de consultes rebudes.

Avaluar l'activitat del Centre de Recursos per a les Associacions Juvenils de Barcelona (CRAJ) per tal de fer el seguiment de la seva incidència 
sobre el suport a l'activitat associativa dels joves.

1

En total durant el 2014 s'han realitzat 14.242 usos del CRAJ. 
Total d’informacions: 9.703. De forma presencial: 2.723, telefònicament: 2.906  i per correu electrònic: 2.946.
Activitats realitzades (cicles i xerrades) amb la participació de 546 entitats i 2.107 persones. Els cicles són:
• Cicle de sessions informatives de legal, fiscal i comptable.
• Cicle de sessions informatives de gestió de projectes
• Cicle de sessions informatives de resolució de conflictes
• Cicle de sessions informatives de finançament públic
• Cicle de sessions informatives de finançament privat
• Cicle de sessions informatives de comunicació

273 assessoraments a 211 entitats i 414 persones. 
S'han fet 2.048 serveis, de lloguer de sales, lloguer de material, cessió de recursos sostenibles, gestió laboral, bústies i allotjament d'entitats.

 El web del CRAJ ha tingut 156.508 visites, el perfil de Facebook 422 seguidors nous, i el de Twitter 425 seguidors nous. A ms, s'han dut a terme 
com activitats pròpia 6 cicles informatius, en els quals han participat 180 entitats i 329 persones. També s'han organitzat 3 xerrades puntuals amb 
la participació de 74 entitats i 88 persones.

Desplegar el projecte Brigades d’acció al barri (BAB), ampliant-lo a altres centres de la ciutat 1

El curs 2013-2014 ha participat al projecte 1 centre, amb 8 alumnes (4 alumnes de GFP i 4 alumes ESO). 
El projecte no ha tingut continuïtat el curs 2014-2015.
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1Àmbit: . Cohesió social i equilibri territorial
Objectiu: Fer polítiques de proximitat als territoris i barris.3

3.1 Consolidar la visibilització dels serveis que s’ofereixen tant a l’adolescència com a la joventut partint de la xarxa de punts d’informació a les 
oficines d’atenció al ciutadà (OAC), els punts de salut, els punts d’assessorament per a les dones, etc.

Impulsar el creixement i consolidar la xarxa de punts JIP a la ciutat. 1

Durant l'any 2014, s'han posat en marxa 9 nous punts JIP a la ciutat. Actualment la xarxa compta amb un total de 70 punts. 
2013= 63 punts
2014= 70 punts (52 centres públics, 18 centres concertats)

Oferir material divulgatiu de l'Oficina d’Atenció de l’Agència de Drets Civils i no discriminació als centres cívics, als casals juvenils i a les entitats, 
incloses les entitats d'immigrants i les sessions d'acollida de districte.

3

Acció pendent de realització.

Disposar d’informació bàsica a les sales d’estudi nocturnes per orientar els i les joves als PIJ. 1

S'ha fet una sessió informativa conjunta amb els responsables de les sales d'estudi nocturnes, i al llarg de l'any s'ha realitzat una coordinació 
continuada de l'acció.

Oferir informació a través del portal web d’Adolescència i Joventut. 1

La informació del portal web s'actualitza contínuament, introduint les novetats a l'agenda i actualitzant el contingut de les informacions que es 
publiquen al web. El nombre de visites acumulat durant l'any 2014 és 344.761 (total de visites anual).

Unificar i aplicar la imatge institucional als Punts d’Informació Juvenil (PIJ). 3

El 2014 s'ha elaborat un disseny de la imatge i s'està pendent d'aprovar i difondre.

Renovar la web de la xarxa de PIJ per unificar les ja existents. 3

Acció en procés de realització. Es completarà el 2015.

Valorar i incorporar les aportacions dels i les joves sobre l’ús dels serveis juvenils que s’ofereixen. 1

Aquesta acció es fa sempre en el desenvolupament de la tasca dels punts JIP.
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1Àmbit: . Cohesió social i equilibri territorial
Objectiu: Fer polítiques de proximitat als territoris i barris.3

Difondre el mapa de consum de proximitat com un factor de consum responsable a través dels PIJ. 1

Aquesta acció es desenvolupa a través del projecte "Pam a Pam", un mapa col·laboratiu de la ciutat de Barcelona que mostra els punts de 
consum responsable i economia solidària, una iniciativa de SETEM per transformar la ciutat a partir de la teva cistella de la compra.

Difondre la possibilitat d'utilitzar els equipaments escolars com espais per a lleure juvenil. 1

El 2014 el Consell Escolar Municipal ha elaborat un informe sobre l'ús socials dels centres públics de la ciutat de Barcelona durant el curs 2013-
14. A la ciutat hi ha un total de 151 centres educatius que han cedit els seus espais per a usos socials ((114 escoles i 37 instituts). Durant el curs 
2013-2014 un total de 317 entitats i grups han fet ús de les instal·lacions dels centres escolars públics de la ciutat de Barcelona1, el que suposa 
un increment d’un 24% respecte el nombre d’entitats que en van fer ús durant el curs 2010-2011. D'aquests usos, n'hi ha un 20% que estan 
destinats a activitats de lleure (no es pot especificar si són juvenils). Del total de centres, 29 (7,2%) han dedicat els espais al programa "Patis 
oberts". Un 11% de les activitats realitzades en el marc de l'ús social dels equipaments escolars estan destinades a joves (16-25 anys).
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1Àmbit: . Cohesió social i equilibri territorial
Objectiu: Fer polítiques de proximitat als territoris i barris.3

3.2 Garantir una bona informació, orientació i assessorament a través d’una xarxa de punts d’informació juvenil a tota la ciutat.

Formar els equips dels Punts d’Informació Juvenil que assessoren en temes laborals i enviar periòdicament materials informatius. 1

Durant el 2014 s'han fet 10 reunions on s'han tractat les accions laborals des de la Xarxa.

Garantir que tots els districtes de la ciutat disposin d'un Punt d'Informació Juvenil, i fer-ne la màxima difusió. 1

Tots els districtes de la ciutat ja tenen un punt d'informació juvenil.

Col·laborar amb entitats a través del Consell de la Joventut de Barcelona perquè facin l’acollida dels joves nouvinguts, a través de la Xarxa 
d'Acollida.

1

A partir de la taula d’entitats educatives on hi són representats el CJB, les principals federacions d’entitats educatives del lleure i la regidoria, 
amb el programa de reagrupament familiar, enguany s'ha acollit a 17 infants i joves a entitats educatives (agrupaments escoltes i esplais) de la 
ciutat. Hi ha hagut un total de 17 entitats que han efectuat l'acollida.

Realitzar una campanya d’informació sobre itineraris acadèmics. 5

En total, durant l'any 2014 s'han dut a terme xxx sessions informatives, a 83 centres, en les quals han participat 6.078 joves.

Realitzar campanyes d’informació sobre treball a l’hivern i treball a l’estiu mitjançant els PIJ. 1

Durant l'any 2014 s'han dut a terme 86 sessions informatives amb 1.339 participants.

Desenvolupar una campanya d’informació sobre mobilitat internacional per a joves mitjançant els PIJ. 1

Durant el 2014 s'han dut a terme 11 accions de dinamització amb 773 participants.

Desenvolupar una campanya d’informació sobre turisme juvenil a través dels PIJ. 1

Durant el 2014 s'han dut a terme 42 accions de dinamització amb un total de 1.237 participants.
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1Àmbit: . Cohesió social i equilibri territorial
Objectiu: Fer polítiques de proximitat als territoris i barris.3

Incorporar l’assessorament laboral i l’emprenedoria als espais d’informació jove de cada districte en col·laboració amb Barcelona Activa per 
fomentar les polítiques actives d’ocupació.

1

El 2014 s'ha posat en marxa l'assessoria en emprenedoria a un districte de la ciutat. El 2015 està previst ampliar-la a altres districtes.
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1Àmbit: . Cohesió social i equilibri territorial
Objectiu: Millorar la mobilitat sostenible del jovent barceloní.4

4.1 Incentivar l’ús del transport públic tot facilitant l’accés als joves i millorant-ne la xarxa.

Senyalitzar el transport públic i la bicicleta en els productes de comunicació de les sales d’estudi per fomentar el seu ús. 1

Aquesta informació s'ofereix als productes de comunicació i al web de Joventut.

Incrementar els aparcaments per a bicicletes a prop dels equipaments públics. 4

Eliminar l'acció.

4.2 Potenciar l’ús cívic de la bicicleta i garantir la seguretat dels desplaçaments per la ciutat.

Oferir informació a través del portal web d’Adolescència i Joventut. 1

El nombre de visites total del 2014 és 344.761.
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1Àmbit: . Cohesió social i equilibri territorial
Objectiu: Millorar la mobilitat sostenible del jovent barceloní.4

4.3 Incentivar els desplaçaments a peu.

Col·laboració en la campanya municipal “A peu per Barcelona”. 4

Eliminar l'acció.

Fomentar l’educació viària especialment pel que fa a l’ús de la motocicleta. 4

No s'ha realitzat.

Millorar les connexions de transport públic entre els diferents equipaments municipals de cada territori. 4

No s'ha realitzat específicament.

Desenvolupar campanyes educatives i de seguretat en relació amb la reducció de riscos en la conducció de motocicletes, per tal de reduir el 
nivell de sinistralitat registrada en l'ús de la moto.

4

No s'ha realitzat.
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2Àmbit: . Educació i formació
Objectiu: Fer l'educació, entesa des d'una òptica transversal, una inversió prioritària per a la integració, la 

cohesió social, la formació i la promoció de la participació ciutadana de l'adolescència i la joventut.
5

5.1 Fomentar l’acció educativa integral des d’un punt de vista transversal, on els agents que hi intervenen són diversos i complementaris (escola, 
esplais i agrupaments, ciutadania en general, etc.) i on tant els valors com els coneixements són importants

Reforçar el servei d’orientació per a joves nouvinguts de 16 anys i més, per tal que s’incorporin al sistema educatiu amb una pauta adequada, a 
través del projecte "Prepara't".

1

Durant el 2014 s'ha fet 1 grup del programa, amb la participació de 45 joves.
 S’ha realitzat un treball extens sobre les expectatives generades per les famílies i joves envers a poder inserir-se a un nivell educatiu universitari i 
en professions que requerien expedients acadèmics amb qualificacions més elevades de les que disposaven.
 Per tal de millorar el projecte, s’ha dissenyat un calendari en el que s’incorporen les famílies en una part del projecte educatiu, en concret en el 
moment previ als períodes de preinscripció per tal de poder-los facilitar un informe individual de l’evolució dels seus fills i una orientació de cara 
al següent curs acadèmic.
 •Tots els districtes han derivat participants al Prepara’t tot i que continua havent-hi molta diferència entre uns i altres districtes. És destacable la 

derivació que realitza Nou Barris, seguida de Sants, Sant Martí i Eixample.

Establir convenis de col·laboració amb les federacions educatives en l’àmbit del lleure per tal de reconèixer la funció social de les associacions 
educatives en el temps del lleure així com el seus valors educatius i formatius.

1

Durant el 2014 s'han establert 7 convenis amb les entitats següents: Acció Escolta, Escoltes Catalans, Minyons Escoltes i Guies, Fundació 
Catalana de l’Esplai, ESPLAC, MCEC, Fedreació de Centres Juvenils Don Bosco per un valor de 100.050€.
  
Durant el 2014 també s’ha  realitzat un conveni transversal en el que han participat 6 de les principals federacions per tal de promoure la 
participació d’infants, adolescents i joves en les activitats educatives que realitzen aquestes federacions al llarg de l’any.

Posar en funcionament la mesura de govern "Servei per a adolescelents i famílies amb filles i filles adolescents". 1

Un cop aprovada la mesura de govern, durant el 2014 s'han fet un concurs negociat per posar en funcionament dos nous espais "Aquí 
t'escoltem", un a l'EJ Palau Alòs i un altres a l'EJ Les Basses.

Pàg.18Resultats del Pla d'accions 2014 - Pla d'Adolescència i Joventut de Barcelona 2012-2016



2Àmbit: . Educació i formació
Objectiu: Fer l'educació, entesa des d'una òptica transversal, una inversió prioritària per a la integració, la 

cohesió social, la formació i la promoció de la participació ciutadana de l'adolescència i la joventut.
5

Elaborar campanyes i estratègies de foment de la participació als consells escolars de manera continuada i no només durant el període 
d’eleccions.

1

Abans de la celebració de les eleccions del 24-28 de novembre, tant els propis centres docents com les organitzacions i institucions educatives 
van impulsar iniciatives diverses per tal de promoure la màxima participació dels sectors en el procés electoral. En aquest sentit, el Consell 
Escolar Municipal de Barcelona conjuntament amb els consells escolars municipals dels districtes van participar en la campanya amb actuacions 
i iniciatives
pròpies, a través de la realització de material de suport informatiu. Conjuntament amb l’IMEB, la Direcció d’Adolescència i Joventut de 
l’Ajuntament va impulsar una campanya específica adreçada a incentivar la participació de l’alumnat de Secundària.

Donar suport associatiu, a través del conveni del CJB, a les iniciatives que puguin desenvolupar les associacions d’alumnes dels centres 
d’educació secundària.

1

Programa "Visc, convisc i participo" del CJB. Aquesta acció forma part del conveni del CJB amb la Direcció d'Adolescència i Joventut, i promou 
el suport a l'acció associativa als centres de secundària. Durant el curs 2013-2014 han participat un total de 22 centres educatius en el qual han 
participat més de 1700 alumnes de la ciutat.

5.2 Prioritzar la inversió en educació pública per tal de garantir la igualtat d’oportunitats, establint mecanismes de suport econòmic a les famílies 
desfavorides, tant en l’accés a l’educació formal com a la no formal.

Oferir programes d’ajuda econòmica a famílies amb dificultats per finançar activitats impulsades per entitats educatives i del lleure. 1

El 2014 també s’ha realitzat un conveni transversal en el que han participat 6 de les principals federacions per tal de promoure la participació 
d’infants, adolescents i joves en les activitats educatives que realitzen aquestes federacions al llarg de l’any.

5.4 Millorar els programes municipals d’atenció a la diversitat en els contextos educatius i formatius, especialment de la població jove d’origen 
immigrant.

Projecte “Cultura participativa a les escoles”. 2

Aquest projecte està pendent de ser aprovat com a mesura de govern. S'ha treballat en la seva definició.
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2Àmbit: . Educació i formació
Objectiu: Fer l'educació, entesa des d'una òptica transversal, una inversió prioritària per a la integració, la 

cohesió social, la formació i la promoció de la participació ciutadana de l'adolescència i la joventut.
5

5.5 Impulsar més decididament criteris de participació en les institucions educatives, donant reconeixement i cobertura a les iniciatives 
participatives de la comunitat educativa, les associacions escolars, els consells escolars i les entitats estudiantils.

Promoure els projectes de l'associacionisme educatiu com a eines d'integració i cohesió social. 1

Per part de les entitats educatives (Agrupaments i esplais), s'han presentat 86 sol·licituds a les subvencions per a la realització d'activitats i 
serveis de districte i de ciutat per a l'any 2014, de les quals han estat aprovades 80. S’han atorgat 92.515,00 € dels 157.181,93 € sol·licitats. 
  
De la Convocatòria de Subvencions per a l’arranjament i l'adequació de locals de Barcelona destinats a activitats d’educació en el lleure i centres 
de culte per a l’any 2014 s’han presentat 30 sol·licituds d’entitats educatives de les quals han rebut subvenció 15 sol·licituds. S’han atorgat 
100.000 € dels 222.785 € sol·licitats.

Aconseguir, a partir de la mediació de l'Administració, espais de participació dins dels centres educatius per part de les associacions juvenils de 
l'entorn.

5

Mirar informe del Consorci sobre els usos socials dels espais educatius.

Obrir canals de suport recíproc entre escoles, entitats de voluntariat, de solidaritat i de cooperació, per mitjà dels quals les escoles enforteixin les 
entitats i aquestes facilitin una educació en valors per a l'alumnat.

2

El CJB treballa als centres educatius per tal de promoure la participació i l'associacionisme a partir del projecte “Visc, Convisc, Participo”.

Promoure la participació dels adolescents en el Consell Escolar Municipal. 1

Conjuntament amb l’IMEB, la Direcció d’Adolescència i Joventut de l’Ajuntament va impulsar una campanya específica adreçada a incentivar la 
participació de l’alumnat de Secundària. 
Les eleccions al Consell Escolar de Barcelona es van celebrar entre el 24 i el 28 de novembre de 2014. En aquestes eleccions han votat 28.563 
persones pel sector de l’alumnat, que representa el 66% del total dels centres (als instituts-escola la participació ha arribat al 76% i als centres 
d’educació especial, el 92%). El 2013 aquesta participació va ser del 72%.
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2Àmbit: . Educació i formació
Objectiu: Promoure la capacitació personal i l'autoconeixement professional i personal dels adolescents i els 

joves.
6

6.1 Generar espais educatius de formació integral d’adolescents i joves, on es potenciïn les habilitats com la creativitat, l’emprenedoria, la 
sostenibilitat, la mobilitat, la flexibilitat, l’eficiència i la polivalència.

Oferir des dels punts JIP suport tècnic i metodològic, així com aprenentatge de la participació i la ciutadania activa als i les joves que volen tirar 
endavant projectes.

1

S'han dut a terme 52 activitats singulars durant l'any 2014. Les propostes de dinamització inclouen festes, lligues esportives, tallers, etc.

Crear un cicle sobre emprenedoria dins de la xarxa de PIJ. 1

Acció acció està contemplada en el marc de l'assessorament laboral i d'emprenedoria.

6.2 Crear un model consensuat i coordinat d’orientació formativa i laboral per adolescents i joves (entre tots els agents implicats) que afavoreixi 
l’orientació formativa del jovent, les transicions escola-treball, i un millor autoconeixement personal per tal

Participar en el Programa" Dedeuauna" a la zona sud de Nou Barris, Centre Les Basses. Dos grups de joves de 16 a 18 i un grup de 19 a 24. 1

El 2014 hi ha hagut un sol grup de màxim 15 persones de dilluns a divendres.

Aportar informació a través dels projectes de Barcelona Activa per orientar els joves en la seva trajectòria professional. 1

S'han portat a terme 12 reunions anuals amb caràcter mensual.

Consolidar els assessoraments laborals de la xarxa PIJ. 1

En relació a l'any anterior, el 2014 s'han realitzat 138 assessoraments més.

Desenvolupar campanyes d’informació sobre treball, oportunitats laborals, i assessorament sobre drets i deures laborals. 1

Aquesta acció queda recollida en el les campanyes d’informació sobre treball a l’hivern i treball a l’estiu que es fan mitjançant els PIJ.

Informar sobre les campanyes de la Xarxa de Punts d'Informació Juvenil "Treballa a l'estiu" i "Treballa a l'hivern" als centres d’educació 
secundària, via punts JIP.

1

Tots els punts JIP en funcionament en el moment de cadascuna de les campanyes han rebut la difusió.
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2Àmbit: . Educació i formació
Objectiu: Promoure la capacitació personal i l'autoconeixement professional i personal dels adolescents i els 

joves.
6

6.3 Establir un programa de formació avançada de les persones que s’encarreguen de l’assessorament en serveis d’orientació.

Formar les persones que s’encarreguen dels serveis d’orientació acadèmica i professional dels PIJ. 1

S'han dut a terme 5 accions formatives als 6 tècnics responsables dels serveis d'orientació acadèmica i professional.

Formar els assessors de la xarxa PIJ i punts JIP amb sessions tècniques de coaching. 4

El 2014 no s'ha fet aquesta acció als punts JIP.

6.4 Millorar els mecanismes de seguiment personalitzat de casos de joves usuaris de serveis d’assessorament formatiu i orientació educativa.

Donar continuïtat al programa Pla Jove, que dóna suport a l'alumnat que acaba l’ESO sense obtenir el graduat i les seves famílies. 1

En total, durant el curs 2013-2014 s'ha inscrit 1.031 nous joves al programa, amb els quals s'ha elaborat un itinerari individualitzat de formació 
mitjançant un acord i un posterior seguiment de tot el procés de transició.
El total de joves inscrits al programa el 2014 és de 1.280. 
El total d'accions realitzades és de 13.253, comptant contactes telefònics amb la família o tutors (2.961), Contactes telefònics amb el jove (2.019), 
Entrevistes amb la família o tutors (421), Entrevistes amb el jove (626), Atenció del jove en sessió grupal (515), Contactes telefònics amb serveis 
socials i altres entitats (720), Sessions amb serveis socials i altres entitats (368), Contactes telefònics amb instituts (1.119), Sessions als instituts 
amb el jove (1.069), Contactes telefònics amb agents dels recursos formatius (3.303), Sessions amb agents dels recursos formatius (132).

Coordinar amb el Consorci d’Educació el traspàs d’estudiants amb dificultats d’orientació educativa als assessoraments juvenils. 1

A través de la via de serveis d'orientació del Consorci d'Educació iniciada en diferents llocs de la ciutat, es traspassen joves d'un servei a l'altre. 
En aquests moments hi ha 3 Districtes on s'està fent.
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2Àmbit: . Educació i formació
Objectiu: Millorar l'adequació de l'oferta i els mecanismes de suport educatiu a les necessitats dels joves.7

7.1 Ampliar les ofertes de places públiques en cicles formatius, (PQPI), formació d’adults, formacions no reglades, ensenyament d’idiomes, etc., 
així com el suport als joves que compaginen treball i estudis a través d'una oferta de biblioteca nocturna.

Promoure l'oferta de formació professional a través del Pla estratègic 2012-2015. 1

El curs 2013-2014 han cursat esdudis d’ FP a la ciutat de Barcelona un total de 30.981 alumnes. D’aquests 11.964 de grau mitjà (22% sobre 
Catalunya) i 19.017 de grau superior (38% sobre Catalunya).  Això significa un augment del 2.3% sobre el curs anterior, però el que és més 
significatiu és l’augment del 15%  respecte el curs 2010-2011 (període dels últims 5 cursos) quan hi havia 26.922 alumnes matriculats a FP.

Reconèixer les associacions i sindicats d’estudiants com a espais d’educació en ciutadania i participació democràtica. 1

S'entén que aquesta acció està realitzada a través de les diverses accions del Pla que impliquen convenis, subvencions, taules de diàleg i 
coordinació amb les entitats per part de la Direcció d'Adolescència i Joventut. D'altra banda, 3l CJB té en la seva raó de ser el reconeixement a 
aquest tipus d'entitats juvenils, entre moltes d'altres.

7.2 Crear programes de formació no reglada que busquin la reincorporació en el sistema educatiu.

Pla 16-19 anys: programa de recuperació acadèmica d’alumnat de 16 a 19 anys per promoure'n la qualificació i inserció laboral. 1

Fruit de la mesura de govern Pla 16-19, que té com a objectiu prioritari reduir el fracàs escolar a la ciutat i l’abandonament escolar prematur i fer 
de Barcelona un espai educatiu amb segones oportunitat per als joves en situació de risc, es reforça l’oferta pública de PQPI (PFI a partir del curs 
14-15 d’acord amb la Llei orgànica 8/2013 de 9 de desembre per a la millora de la qualitat educativa – LOMCE). Concretament impulsats per 
l’Ajuntament i coordinats per la Fundació BCN s´ofereixen 33 PFI (31 el curs anterior) i per primer cop 7 Pre PFI (càpsules formatives amb menor 
càrrega lectiva i més càrrega laboral). Aquests programes arriben a uns 700 joves (550 i 150 respectivament) , s’ofereixen en centres i entitats 
socials i tenen una tasa de retorn al sistema educatiu o al món laboral del 60% aproximadament (dades curs anterior).

7.3 Reforçar els programes de control de l’absentisme i l’abandonament prematur del sistema escolar.

Donar suport educatiu a les famílies a través del Programa de Suport Educatiu a les Famílies 1

Durant l'any 2014 (curs 2013-14) s'han dut a terme 288 accions formatives a 162 centres. La mitjana de participants és de 19.
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2Àmbit: . Educació i formació
Objectiu: Millorar l'adequació de l'oferta i els mecanismes de suport educatiu a les necessitats dels joves.7

7.4 Establir mecanismes i serveis de suport i acompanyament al jovent que té més dificultats per superar adequadament l’ESO.

Donar continuïtat al programa Pla Jove, que dóna suport a l'alumnat que acaba l’ESO sense obtenir el graduat i les seves famílies. 1

En total, durant el curs 2013-2014 s'ha inscrit 1.031 nous joves al programa, amb els quals s'ha elaborat un itinerari individualitzat de formació 
mitjançant un acord i un posterior seguiment de tot el procés de transició.
El total de joves inscrits al programa el 2014 és de 1.280. 
El total d'accions realitzades és de 13.253, comptant contactes telefònics amb la família o tutors (2.961), Contactes telefònics amb el jove (2.019), 
Entrevistes amb la família o tutors (421), Entrevistes amb el jove (626), Atenció del jove en sessió grupal (515), Contactes telefònics amb serveis 
socials i altres entitats (720), Sessions amb serveis socials i altres entitats (368), Contactes telefònics amb instituts (1.119), Sessions als instituts 
amb el jove (1.069), Contactes telefònics amb agents dels recursos formatius (3.303), Sessions amb agents dels recursos formatius (132).

Desenvolupar una campanya d’informació sobre itineraris acadèmics als PIJ. 5

En total, durant l'any 2014 s'han dut a terme xxx sessions informatives, a 83 centres, en les quals han participat 6.078 joves.

7.5 Promoure mecanismes de foment i reconeixement de l’èxit escolar.

Promoure el Projecte de Vida Professional. 1

Participació: 150 centres educatius
Participació: 12.434 alumnes

Donar suport a la formació professional com un ensenyament tècnic de qualitat que doni prestigi social i feina. 1

El curs 2013-2014 han cursat esdudis d’ FP a la ciutat de Barcelona un total de 30.981 alumnes. D’aquests 11.964 de grau mitjà ( 22% sobre 
Catalunya ) i 19.017 de grau superior ( 38% sobre Catalunya ).  Això significa un augment del 2.3% sobre el curs anterior, però el que és més 
significatiu és l’augment del 15%  respecte el curs 2010-2011 ( període dels últims 5 cursos ) quan hi havia 26.922 alumnes matriculats a FP.
Altres dades d’interès són que s’oferten 22 famílies professionals amb 36 cicles formatius de grau mitjà i 74 de grau superior.
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2Àmbit: . Educació i formació
Objectiu: Facilitar eines formatives als joves.8

8.1 Millorar l’eficiència dels recursos existents a la ciutat posant-los al servei de l’acció formativa dels diferents agents educatius de la ciutat 
(creació d’espais polivalents i ús intensiu dels equipaments escolars, accessibilitat a la xarxa de transport

Oferir grups de conversa i d’intercanvi d’idiomes a les sales d’estudi nocturnes. 1

Durant l'any 2014 s'han realitzat 694 sessions a les sales d'estudi nocturnes permanents i el nombre d'usos ha estat de 4.876.

Desenvolupar xerrades específiques sobre proves d’accés, beques i ajuts als PIJ. 1

Durant el 2014 es va fer una xerrada sobre Proves d'Accés amb 14 participants.

Assegurar una xarxa de contactes entre els diferents centres educatius i l’associacionisme juvenil del territori amb el suport de l’Ajuntament a 
través del projecte "Visc, convisc i participo" del CJB.

1

El CJB treballa als centres educatius per tal de promoure la participació i l'associacionisme a partir del projecte “Visc, Convisc, Participo”.
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2Àmbit: . Educació i formació
Objectiu: Facilitar eines formatives als joves.8

8.2 Incrementar i adequar les necessitats existents en cada moment als recursos de suport educatiu existents (sales d’estudi, etc.).

Mantenir la xarxa de sales d’estudi nocturnes permanents i ampliar les puntuals, tant en biblioteques de districte com de barri, equipaments 
municipals i instituts.

1

Les sales d'estudi existents que funcionen de forma permanent són 8. Les sales d'estudi que funcionen puntualment són 18 al gener i 20 al 
període de maig-juny, i són aquestes les que s'han ampliat. Durant l'any s'han afegit les sales següents: Ateneu de Fabricació Les Corts, Josep 
Miracle i Prosperitat. D'altra banda, el nombre total d'usos d'aquestes sales d'estudi nocturnes puntuals han estat 2.863 al gener-febrer i 5.568 en 
el període de maig-juny.

Mantenir l'oferta d'activitats (tallers especialitzats d'ampliació de coneixements i millora de tècniques d'estudi) a les sales d'estudi nocturnes 
permanents.

1

S'han realitzat 18 tallers, amb la programació d'un total de 54 sessions. El nombre d'inscrits ha estat de 376.

Oferir tallers especialitzats d’ampliació de coneixements i millora de tècniques d’estudi a les sales d’estudi nocturnes. 1

S'han realitzat 18 tallers, amb la programació d'un total de 54 sessions. El nombre d'inscrits ha estat de 376.

Ampliar la xarxa de punts JIP a tots els centres d’educació secundària de la ciutat que sigui possible. 1

S'ha arribat als 70 centres educatius que tenen punts JIP. S'han recollit 3 demandes de llista d'espera, que començaran l'any següent.
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2Àmbit: . Educació i formació
Objectiu: Facilitar eines formatives als joves.8

8.3 Establir sistemes de col•laboració amb els teixits productiu, social i educatiu de la ciutat a fi de facilitar la formació dels joves en el si de les 
empreses i institucions.

Establir contactes amb la xarxa d’empresa NUST de presentació de projectes d’iniciativa social. 1

El 2014 s'ha treballat en aspectes de conciliació, coincidint amb l'any de la família 2014.
Aquest any també s'ha participat a la setmana de la RSC i s'ha fet un diàleg. "Conciliació de la Vida personal i laboral. Cost o inversió?"
El diàleg es va realitzar els dia 8 de juliol de 2014 al Palau del Lloctinent de l’Arxiu de la Corona d’Aragó dins el marc del 20è Aniversari de l’Any 
Internacional de la Família i de la programació de la 5ª Setmana de la Responsabilitat Social a Catalunya. Van assistir al voltant de 60 persones.

Oferir el servei de sales d’estudi nocturnes permanents a la Xarxa de Biblioteques de la ciutat. 1

El nombre de sales d'estudi permanents és de 6. En total, durant el 2014 hi ha hagut 75.290 usos d'aquestes sales, amb una ocupació mitjana del 
33,11%.

Oferir el servei de sales d’estudi nocturnes permanents als equipaments juvenils. 1

El nombre de sales d'estudi permanents als equipaments juvenils és de 2. En total, durant el 2013 hi ha hagut 5.189 usos d'aquestes sales, amb 
una ocupació mitjana del 33%.

Desenvolupar l’activitat “Explora” per conèixer el món professional. 4

No s'ha realitzat aquest any.

8.4 Crear xarxes de col•laboració entre els centres de formació professional i les universitats, els centres tecnològics, les institucions socials i 
empreses, per afavorir l’obertura dels itineraris formatius dels alumnes i la permeabilitat entre professional

Promoure la modalitat d'FP dual, implicant les empreses en la formació professional. 1

Durant el curs 2013-2014 s'ha dut a terme programes d'FP dual a 11 centres de secundària, amb la implicació de 256 alumnes.
La primera promoció dual (2012-2014) va graduar 162 alumnes, mentre que en l’actualitat hi ha 722 alumnes en dual que representa un 2,4% de la 
matrícula.  D’aquests 359 de grau mitjà i 363 de grau superior.
El nombre d’empreses implicades és de 80 aproximadament, i els alumnes fan un mínim d’hores retribuïdes a l’empresa de 890.
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2Àmbit: . Educació i formació
Objectiu: Facilitar eines formatives als joves.8

8.5 Fomentar el coneixement d’idiomes, incrementant l’oferta pública i generant espais i mecanismes d’intercanvi de llengües.

Oferir grups de conversa i d’intercanvi d’idiomes a les sales d’estudi nocturnes. 1

Durant l'any 2014 s'han realitzat 694 sessions a les sales d'estudi nocturnes permanents i el nombre d'usos ha estat de 4.876.
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3Àmbit: . Ocupació
Objectiu: Facilitar l'accés dels i les joves al treball.9

9.1 Desenvolupar programes de pràctiques per a joves a les institucions municipals i empreses públiques per garantir unes condicions dignes.

Oferir pràctiques curriculars per a alumnes universitaris, de cicle formatiu o de postgrau. 1

A partir del juny de 2015 aquestes pràctiques s'inclouen en el model d'FP dual a través de les escoles de formació.

9.2 Promoure la formació ocupacional dels i les joves (especialment pel que fa a nous jaciments) per ampliar i desenvolupar polítiques actives 
d’ocupació, i instar els òrgans competents a facilitar l’accés al treball dels i les joves.

Contribuir a la formació ocupacional mitjançant els diferents programes de Barcelona Activa. 1

 Programa “Joves per l’Ocupació” en col·laboració amb el SOC, per a formar i insertar joves d’entre 16 i 25 anys en situació d’aturDurant l'edició 
2014-2015, s'ha donat atenció a 80 joves que han realitzat  formació i han estat contractats durant un mínim de 6 mesos. Finalitzen la formació 
amb certificat: 65. Nombre de joves inserits: 61 (7 contractes indefinits). Nombre d’empreses col·laboradores: 37. Nombre d’empreses que han 
sol·licitat ajut: 36 empreses, que obtenen ajuts a la contractació fins al SMI d’enguany (645.30€).

Desenvolupar el Pla de Xoc per a l’Ocupació Juvenil d’acord amb la proposició aprovada el 18 de gener al Consell Plenari. 1

 Programa “Barcelona Crea Ocupació” que consisteix en 900 ajuts de 3.000€ per a la contractació de Joves menors de 30 anys i Persones 
aturades de llarga durada. Des de 2013, més de 400 empreses han creat 750 llocs de feina indefinits, dels quals un 86% han estat per joves menor 
de 30 anys.
 Programa “Joves per l’Ocupació” en col·laboració amb el SOC, per a formar i insertar joves d’entre 16 i 25 anys en situació d’aturDurant l'edició 
2014-2015, s'ha donat atenció a 80 joves que han realitzat  formació i han estat contractats durant un mínim de 6 mesos. Finalitzen la formació 
amb certificat: 65. Nombre de joves inserits: 61 (7 contractes indefinits). Nombre d’empreses col·laboradores: 37. Nombre d’empreses que han 
sol·licitat ajut: 36 empreses, que obtenen ajuts a la contractació fins al SMI d’enguany (645.30€).

Reforçar el projecte Challenge Brief - Upsocial per dotar els i les joves amb les habilitats, la informació i les oportunitats necessàries per tenir èxit 
en el món del treball.

5
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3Àmbit: . Ocupació
Objectiu: Facilitar l'accés dels i les joves al treball.9

9.3 Potenciar l’ocupabilitat juvenil (fomentant programes de formació i assessorament ocupacional) i els convenis amb empreses de la ciutat.

Posar en marxa el Servei "Barcelona Treball Joves", de recerca de feina per a joves a través del Pla de Xoc per a l’Ocupació Juvenil. 1

Participació: 2.777  joves atesos a l'any 2014 (persones diferents) 
Mesura realitzada 1.4

Desenvolupar campanyes d’informació sobre treball a l’hivern i treball a l’estiu. 1

Durant l'any 2014 s'han dut a terme 86 sessions informatives amb 1.339 participants.

Destinar recursos a la captació d’empreses per a les campanyes d’informació sobre treball de temporada. 1

El nombre d'empreses captades ha estat 18 d'un total de 120 entrevistades.

Impulsar la Taula Empresa-Treball, com a eina per a l’avaluació i el seguiment permanent del Pla de Xoc contra l’Atur Juvenil. 1

Sessió de treball realitzada: Juliol de 2014.
El 29 de gener de 2015, es realitza la quarta reunió de la Taula per a fer el balanç de les actuacions del 2014.

9.4 Millorar els canals de comunicació i coordinació dels diferents serveis d’assessorament laboral i oferta ocupacional.

Coordinar la xarxa PIJ amb l’Oficina Jove de Treball de la Direcció General de Joventut. 1

Conveni signat l'any 2014 que té per objecte establir i regular la col·laboració entre la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Barcelona en 
matèria de joventut. Import: 54.000 €

Manteniment i promoció dels espais virtuals interactius per a la recerca de feina i recursos formatius. 1

El nombre de seguidors a Facebook és de 5.745.
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3Àmbit: . Ocupació
Objectiu: Facilitar l'accés dels i les joves al treball.9

9.5 Reforçar els programes d’orientació escola-treball i capacitació professional, i el seguiment personalitzat dels usuaris i usuàries joves dels 
serveis municipals d’orientació laboral.

Donar suport al Projecte de Vida Professional fent-ne difusió a través dels centres d'educació secundària. 1

Realitzades:37 reunions d’assessorament  a centres educatius

Aprofundir en la coordinació amb els serveis de Barcelona Activa i la xarxa PIJ a través del projecte Barcelona Treball Joves. 1

Participació: 2.777  joves atesos a l'any 2014 (persones diferents) 
Mesura realitzada 1.4
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3Àmbit: . Ocupació
Objectiu: Fomentar l'ocupació de qualitat per als i les joves, evitant la temporalitat i facilitant la promoció de nous 

usos del temps que permetin la conciliació amb el projecte personal de cada persona (educatiu, 
10

10.1 Promoure l’exemple de foment de la contractació estable i de qualitat des de l’Administració en els concursos, convenis i externalitzacions de 
serveis i obres que es fan des de l’Ajuntament.

Procurar establir criteris d'estabilitat i de vetllar per les condicions laborals en la contractació pública. 1

El 2014 s’ha aprovat un decret d’alcaldia que afegeix una clàusules social de contractació responsable, permetent que els licitadors de 
l’ajuntament incloguin diferents perfils vulnerables en la contractació.

10.2 Afavorir i reconèixer les iniciatives empresarials que contractin joves de forma estable i de llarga durada.

Encomana de servei de l’Àrea de Qualitat de Vida amb Barcelona Activa. 1

Realització dels programes: 
PILS (Programa d’inserció Sociolaboral)
Nombre de joves atesos:  88
Taxa inserció programa: 30%
PROPER (Programa Personalitzat per a la Recerca de Feina)
Nombre de joves atesos: 67
Taxa inserció als 6 mesos: 35%

10.3 Promocionar l’oferta ocupacional (borses de treball) de proximitat, defugint del model de borses de treball per a joves com a reducte d’ofertes 
precàries.

Actualitzar els continguts del web de Barcelona Treball. Incorporar les novetats a través del butlletí quinzenal. 1

Nº continguts nous: 216
Nº de butlletins:  48

Aprofundir els contactes entre la xarxa PIJ i els eixos i els centres comercials de proximitat per a les campanyes de treball temporal. 1

S'han realitzat 12 contactes amb els centres comercials de proximitat per a les campanyes de treball de temporada.
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3Àmbit: . Ocupació
Objectiu: Fomentar l'ocupació de qualitat per als i les joves, evitant la temporalitat i facilitant la promoció de nous 

usos del temps que permetin la conciliació amb el projecte personal de cada persona (educatiu, 
10

10.4 Fomentar la formació en drets i deures dels treballadors i treballadores, així com la seguretat i la prevenció de riscos laborals als diferents 
espais formatius, especialment amb les entitats sindicals.

Incloure informació sobre drets i deures dels treballadors als programes per a joves de Barcelona Activa. 1

Accions realitzades: 11 accions

Desenvolupar i fer públics els assessoraments juvenils laborals pel que fa als drets i deures laborals. 1

S'han dut a terme 135 assessoraments juvenils laborals pel que fa als drets i deures laborals.

Treballar als centres educatius entorn del coneixement del món laboral i dels drets i deures dels i les treballadores. 3

Aquesta acció correspon a la Generalitat.

10.5 Fomentar la flexibilització dels horaris laborals per millorar la conciliació de la vida familiar i laboral explorant els nous usos del temps i altres 
mesures que afavoreixin la qualitat laboral.

Fomentar la xarxa d’empreses en NUST. Premi a l’empresa innovadora en conciliació i usos del temps. 1

Aquest any també s'ha participat a la setmana de la RSC i s'ha fet un diàleg. "Conciliació de la Vida personal i laboral. Cost o inversió?"
El diàleg es va realitzar els dia 8 de juliol de 2014 al Palau del Lloctinent de l’Arxiu de la Corona d’Aragó dins el marc del 20è Aniversari de l’Any 
Internacional de la Família i de la programació de la 5ª Setmana de la Responsabilitat Social a Catalunya. Van assistir al voltant de 60 persones.
A mes aquest any la xarxa Nust, ha passat a format part de l'Acord Ciutadà per una Barcelona inclusiva.
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3Àmbit: . Ocupació
Objectiu: Fomentar l'emprenedoria, el cooperativisme, la creativitat i el foment de l'autoocupació.11

11.1 Donar suport a iniciatives emprenedores juvenils des de les vessants divulgativa, informativa, tècnica i econòmica.

Promoure el programa “Emprendre amb Valors” (en el marc del Projecte de Vida Professional). 1

Nombre de centres participants: 40
Nombre d'alumnes participants: 1.080

Donar suport al programa a mida per a joves “Idees amb futur”. 1

En el 2014 s’han realitzat 2 edicions amb 36 joves participants.

Promocionar l’autoocupació dels i les joves a través de l’emprenedoria i la innovació. 1

En el 2014 s’han realitzat 2 edicions amb 36 joves participants del Programa “Idees amb futur”, que té com a objectiu afavorir la creació 
d’empreses entre persones emprenedores menors de 30 anys. 
S’han recolzat iniciatives per a la promoció de la emprenedoria entre els joves, com és el cas de l’edició dels “Premis FP Empren” a la iniciativa 
emprenedora de la Formació Professional a Barcelona, promogut per la Fundació Barcelona FP. En el marc del Bizbarcelona el dia 4 de juny es 
van realitzar el lliurament dels premis de l’edició 2014, en el qual Barcelona Activa hi participa com a membre del jurat. 
Altres accions de recolzament ha estat el “Be an Entrepreneur”.

11.2 Desenvolupar mesures que facilitin els tràmits, els incentius i la minimització de riscos en l’autoocupació.

Crear un assessorament específic d’emprenedoria i autocupació a la xarxa PIJ. 1

Es va iniciar el servei durant el mes de maig i han estat 38 assessoraments.
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4Àmbit: . Habitatge
Objectiu: Afavorir l'emancipació juvenil facilitant l'accés a l'habitatge.12

12.1 Desenvolupar mesures que facilitin l’accés a l’habitatge de lloguer (promovent la recuperació, la rehabilitació i la plena ocupació del parc 
d’habitatges buits de la ciutat, fomentant i regulant noves modalitats per garantir el dret a l'habitatge digne i

Facilitar l'accés als joves a les borses de lloguer social, facilitant que en la mediació entre propietaris i sol·licitants els joves puguin fer tries 
adequades a les seves necessitats.

1

S'han inscrit 272 joves com a sol·licitants d'habitatge de la Borsa durant l'any 2014. S'han signat 28 nous contractes, s'han resolt 72, per tant 
tenim vigents 317 habitatges contractats.

Aprofitar la borsa de joves del Consell Comarcal per a promoure l'habitatge compartit. 1

L'assessoria d'habitatge compartit iniciada durant el mes de març ha ralitzat aquesta tasca.

Facilitar la inscripció dels joves a la Borsa de Lloguer Social, informant-los i assessorant-los a través dels PIJ i de les Oficines d'Habitatge. 1

Tant els PIJ com les Oficines d'Habitatge assessoren els joves que demanen informació sobre la Borsa de Lloguer Social. No es comptabilitza 
específicament aquestes sol·licituds d'informació. Durant el 2013 s'han efectuat 28 contractes de BJH.

Elaborar un estudi sobre possibles residències temporals d’emancipació per donar sortida a les necessitats imperioses dels i les joves d’accedir 
a un habitatge amb uns mínims ingressos que no permeten la seva inclusió en el mercat de lloguer.

3

Acció pendent de realització.

Promoure la creació de plans territorials d’habitatge per a joves en col·laboració amb els districtes i els consells de barri. 3

Acció pendent de realització.
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4Àmbit: . Habitatge
Objectiu: Afavorir l'emancipació juvenil facilitant l'accés a l'habitatge.12

12.2 Enfortir i impulsar els serveis d’informació, assessorament, mediació, suport i cooperació interjuvenil perquè els i les joves puguin emancipar-
se.

Formar, de manera específica, els informadors dels PIJ sobre aspectes d’habitatge, com la borsa jove d’habitatge de lloguer, l’habitatge 
compartit, el servei d’informació i assessorament i el dret de superfície.

1

S'ha fet una formació específica durant el 2014 sobre habitatge compartit.

Impulsar mesures i assessoraments especialitzats en habitatge compartit. 1

S'han realitzat 70 assessoraments des del mes de març.

Facilitar des dels punts d’informació juvenil la derivació cap a les assessories de les Oficines d'Habitatge. 1

S'han realitzat 1.247 consultes d'habitatge que majoritàriament s'han derivat des del PIJ fins a les Oficines d'Habitatge.

Crear una assessoria específica sobre l’habitatge compartit dins de la xarxa d’assessoraments juvenils de Barcelona. 1

S'han realitzat 70 assessoraments des del mes de març.

Desenvolupar cicles o campanyes d’habitatge dins de la xarxa PIJ per informar els i les joves sobre les possibilitats existents en col·laboració 
amb el Consorci d’Habitatge.

3

Acció pendent de realització. Es farà el 2015.

Realitzar accions d’interrelació entre joves amb intenció d’emancipar-se creant grups per compartir un habitatge. 1

Es va fer una acció durant el 2014 amb 6 assistents.
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4Àmbit: . Habitatge
Objectiu: Afavorir l'emancipació juvenil facilitant l'accés a l'habitatge.12

12.3 Facilitar les condicions perquè els joves puguin optar a un habitatge de protecció oficial, posant èmfasi en el lloguer.

Promoure i difondre nous sistemes d’accés a l’habitatge de protecció oficial, com el dret a superfície, amb col·laboració amb el Consorci 
d’Habitatge.

5

Des d'Hàbitat Urbà es promou la compra d'habitatge en la modalitat de “dret de superfície” com a mitjà de compra més econòmica (comprar 
l’habitatge però no el terreny), per un període de 75 anys. Pel que fa a la demanda d'habitatge amb protecció oficial, l'any 2013 hi va haver 272 
sol·licituds per part de joves (18 a 35 anys).
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5Àmbit: . Salut
Objectiu: Fomentar hàbits saludables.13

13.1 Fomentar la pràctica de l’esport facilitant l’accés dels i les joves a les instal•lacions públiques existents (escoles i instituts, parcs i jardins, etc.) 
proporcionant nous espais urbans adaptats als interessos dels joves on es permetin esports marítims

Impulsar activitats esportives en el temps de lleure amb el programa "Patis oberts". 1

Durant el 2014 el Programa Patis Oberts ha tingut 310.283 usos, en 68 patis. S'han organitzat 127 activitats esportives, amb 1.926 usos en total.

Acompanyar des dels punts JIP la sortida a propostes de nois i noies relacionades amb l’esport com a hàbit saludable i com a eina de 
socialització.

1

S'han rebut 17 propostes direrents d'activitats relacionades amb l'esport.

Impulsar l'activitat esportiva a través del programa "Convivim esportivament", a través del Pla Eines per a la Convivència. 1

Nombre de participants el curs 2012-2013: 1.610.
Nombre de participants el curs 2013-2014: 2.130.

Habilitar més espais públics gratuïts on es puguin practicar esports a través dels nous parcs esportius urbans. 1

Durant el 2014 s'han remodelat 2 espais nous: Espai de les 3 xemeneis i el Parc Esportiu de la Via Fabència. En total hi ha 5 espais a la ciutat.

Impulsar l'esport entre els adolescents a través del Pla Eines per la Convivència. 1

El curs 2013-2014 s'han organitzat 48 grups, amb un total de 720 participants.
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5Àmbit: . Salut
Objectiu: Fomentar hàbits saludables.13

13.2 Promoure referents de salut juvenils com a eina d’eficàcia comunicativa i referencial per als i les joves.

Participar des de la Direcció d'Adolescència i Joventut en grups de treball de salut i drogodependències del Consell Municipal de Benestar Social. 1

Entre els dos grups s’han realitzat un total de 15 sessions. La responsable del projecte per part de la Direcció d'Adolescència i Joventut ha 
assistit a totes les sessions.

Detectar, entre diferents entorns socials, possibles conductes de risc per a la salut dels i les joves, i buscar maneres d'actuar. 1

L'Agència de Salut Pública de Barcelona realitza periòdicament estudis poblacionals per tal de detectar conductes de salut.  En el cas de 
l'adolescència i la joventut, a més, compta amb l'enquesta específica FRESC. D'ençà el 1986 es realitzen enquestes periòdiques (cada 4 anys) a 
mostres d'estudiants de secundària sobre aspectes com el tabac, l'alcohol, les drogues, o altres factors relacionats amb la seva salut. Es basen 
en qüestionaris validats desenvolupats a l'Agència. Els resultats han servit per a construir i avaluar programes educatius d'intervenció. La 
darrera és de 2012 i els resultats es poden consultar a la web de l'ASPB.

Generar accions, entre diferents entorns socials, per corregir possibles conductes de risc per a la salut dels i les joves. 1

Des de l'ASPB i la Direcció de Salut es duen a terme nombrosos programes i iniciatives per tal de corregir possibles conductes de risc per a la 
salut dels i les joves. 
Programes de Salut a l'escola: PASE, SOBRE CANYES I PETES, PARLEM-NE, NO ET TALLIS, CANVIS, I TU QUÈ EN PENSES?. 
Programes sobre salut sexual i reproductiva: a la ciutat hi ha 73 programes desenvolupats des dels CAP, el CEJAS i a les escoles. Entre altres, 
"Programa de consell d'anticoncepció per adolescents RAM, programa d'atenció a la dona de la Tarda Jove.
Programes sobre drogodependències: a més dels que formen part del programa de Salut a les escoles, hi ha "De marxa fent esport", accions 
Energy Control, Atenció a joves consumidors de substàncies addictives, etc.
Programes sobre alimentació saludable: Promoció d'una oferta alimentària saludable, Recomanacions sobre màquines expenedores d'aliments i 
begudes, Programa marc de control sanitari dels establiments i activitats de restauració alimentària, etc.

Fomentar la capacitat crítica dels i les joves a partir de l’execució d’iniciatives de lleure juvenil participatiu i no consumista. 1

Programa Som Nit de la Creu Roja per a la prevenció de consum de substàncies perilloses per a la salut. També programa De marxa fent esport!, 
Els divendres alternatius, etc.
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5Àmbit: . Salut
Objectiu: Fomentar hàbits saludables.13

Promoure la formació en activitats parentals per millorar la convivència familiar, la salut mental dels seus membres i prevenir les conductes de 
risc (Guia d’habilitats parentals).

1

Durant el 2014, en el marc del Programa d'habilitats parentals, s'han dut a terme 18 sessions, amb la participació de 209 pares/mares i de 170 
fills/filles.

Prevenir el sobrepès i l’obesitat en la infància i l’adolescència a través de tallers adreçats a pares, mares i infants (Consells per ser una família 
saludable), preferentment en barris desfavorits.

1

Aquesta acció es du a terme a través del Programa Consells per a una família saludable, que tracta de la salut, l'alimentació i l'activitat física. 
S'han dut a terme 23 tallers.

13.3 Implementar programes d’oci saludable per al jovent i els adolescents a través d’activitats socioculturals i esportives.

Reforçar, dins l’educació secundària, l’adopció de conductes i estils de vida saludables que fomentin les decisions autònomes basades en la 
llibertat individual de les persones.

1

Des de la Direcció de Joventut, s'han promogut accions en el marc del programa de les quinzenes temàtiques dels punts JiP. Es proposen als 
centres diferents quinzenes relacionades amb aspectes de salut (Salut “Aprèn a cuidar-te”, salut emocional i 1 de desembre VIH). El 2014 s'han 
fet les següents accions: 35 accions d'Aprèn a cuidar-te, 26 de Salut emocional i 63 sobre el VIH, en total 125 accions en 70 instituts.

Garantir que hi hagi màquines expenedores de preservatius, sempre a un preu econòmic i en punts on l’afluència de gent jove és més elevada. 1

S'han mantingut el nombre de màquines existents, atès que s'ha vist que eren suficients.
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5Àmbit: . Salut
Objectiu: Fomentar hàbits saludables.13

13.4 Desenvolupar campanyes formatives sobre sexualitat, nutrició, seguretat viària i hàbits saludables en general entre adolescents i joves en edat 
escolar.

Abordar les qüestions de salut a les quinzenes temàtiques dels punts JIP. 1

Es proposen als centres diferents quinzenes relacionades amb aspectes de salut (Salut “Aprèn a cuidar-te”, salut emocional i 1 de desembre 
VIH). El 2014 s'han fet les següents accions: 35 accions d'Aprèn a cuidar-te, 26 de Salut emocional i 63 sobre el VIH, en total 125 accions en 70 
instituts.

Dur a terme el conveni amb la Creu Roja per al foment d’accions socioeducatives amb joves i adolescents. 1

Durant el 2014 s'ha aprovat el conveni entre l'Ajuntament de Barcelona (Direcció d'Adolescència i Joventut) i l'entitat Creu Roja per al foment del 
voluntariat i la participació entre els joves.

Promoure l'ús de les copes lunars entre les noies adolescents com a sistema còmode i sostenible. 3

Es proposa una nova acció per a l'any 2015.

Polítiques de prevenció en aquelles temàtiques que afecten en més mesura la gent jove, com ara la salut sexual, l’alimentària o la prevenció del 
consum de substàncies addictives.

1

Des de l'ASPB i la Direcció de Salut es duen a terme nombrosos programes i iniciatives per tal de corregir possibles conductes de risc per a la 
salut dels i les joves. 
PASE.Bcn - 69
Sobre canyes i petes - 72
Canvis - 83
Parlem-ne! No et tallis - 73
Fem salut - 22

Difondre als instituts de secundària el Programa Salut-Escola, els programes de prevenció universal i programes de base comunitària. 1

L'ajuntament difon a tots els centres educatius els programes orientats a la població escolar, com el Programa Salut-Escola, els programes de 
prevenció de drogodependències, de problemes de salut alimentària o relacionats amb el benestar dels adolescents i joves, així com els 
programes de base comunitària.
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5Àmbit: . Salut
Objectiu: Fomentar hàbits saludables.13

Dur a terme diferents accions d’informació i assessorament a mares i pares d’aquells temes més importants que afecten als seus fills i filles, així 
com assegurar que tractin els diferents temes de salut amb naturalitat.

3

Preparació del servei, que obrirà les portes el primer semestre del 2015.

Contrarestar, amb la col·laboració del Centre Jove d’Anticoncepció i Sexualitat (CJAS) i mitjançant campanyes per donar a conèixer els riscos de 
contraure malalties de transmissió sexual, certes informacions errònies que sorgeixen en l’entorn juvenil.

1

El 2014 el CJAS ha tingut 1.526 usuaris.

Reiterar del recordatori —amb la finalitat de conscienciar el jovent— de fer servir el casc en vehicles de dues rodes i el cinturó de seguretat en 
vehicles.

5

Acció realitzada des de la Direcció de Mobilitat. Pendents de rebre els indicadors.

13.5 Dur a terme programes específics de salut emocional als espais educatius, des d’una vessant integral.

Espai d’atenció personalitzada als centres d’educació secundària a través del Programa Salut-Escola, on periòdicament un professional 
respongui a preguntes o dubtes dels estudiants.

1

Total de 2.026 consultes realitzades en el curs 2013-2014.
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5Àmbit: . Salut
Objectiu: Prevenir conductes de risc.14

14.1 Mantenir i reforçar els serveis d’atenció i assessorament sobre salut (trastorns alimentaris, malalties de transmissió sexual, drogoaddiccions, 
ludopaties, sociopaties, etc.) i millorar-ne la coordinació i el treball en xarxa amb les unitats d'atenció dir

Impulsar la difusió d’informació dels serveis sociosanitaris existents i dels programes específics de prevenció del consum de cànnabis, drogues 
de disseny i d’altres.

1

S'han dedicat a aquesta temàtica un total de 36 quinzenes, i s'han tingut 3.356 consultes individuals en l’àmbit de la salut (incloent-hi tots els 
temes de salut), el 25,5% del total de consultes.

Col·laborar amb el Centre Jove d’Anticoncepció i Sexualitat (CJAS) en la informació i l’accés als mètodes anticonceptius en termes econòmics, 
de proximitat, facilitat i d’atenció en el cas que calgui.

1

El 2014 han estat atesos 9.813 joves. Els joves que visitaven per primera vegada el centre va ser de 1.583. S'ha produït un total de 3.424 visites 
presencials. Durant l'any s'han realitzat un total de 6.969 consultes.

Atenció individual en temes de salut sexual i reproductiva a la gent jove en els diferents centres d’atenció primària (Tardes joves). 1

Hi ha 8 CAP que ofereixen aquest servei, a més de (CJAS). 1.707 joves han rebut atenció individual durant el 2014.
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5Àmbit: . Salut
Objectiu: Prevenir conductes de risc.14

14.2 Desenvolupar i promoure estratègies d’informació i prevenció de riscos sobre addiccions en espais d’oci per a joves.

Difondre als instituts de secundària el Programa Salut-Escola, els programes de prevenció universal i programes de base comunitària. 1

L'ajuntament difon a tots els centres educatius els programes orientats a la població escolar, com el Programa Salut-Escola, els programes de 
prevenció de drogodependències, de problemes de salut alimentària o relacionats amb el benestar dels adolescents i joves, així com els 
programes de base comunitària.

Impulsar programes de promoció de la salut a l’escola adreçats a la prevenció del tabaquisme, del consum d’alcohol i drogues il·legals, del 
sobrepès i l’obesitat mitjançant la promoció de l’alimentació saludable i l’activitat física i la promoció de l’educació afectivosexual.

1

Des de l'ASPB i la Direcció de Salut es duen a terme nombrosos programes i iniciatives per tal de corregir possibles conductes de risc per a la 
salut dels i les joves. 
Programes de Salut a l'escola: PASE, SOBRE CANYES I PETES, PARLEM-NE, NO ET TALLIS, CANVIS, I TU QUÈ EN PENSES?. 
Programes sobre salut sexual i reproductiva: a la ciutat hi ha 73 programes desenvolupats des dels CAP, el CEJAS i a les escoles. Entre altres, 
"Programa de consell d'anticoncepció per adolescents RAM, programa d'atenció a la dona de la Tarda Jove.
Programes sobre drogodependències: a més dels que formen part del programa de Salut a les escoles, hi ha "De marxa fent esport", accions 
Energy Control, Atenció a joves consumidors de substàncies addictives, etc.
Programes sobre alimentació saludable: Promoció d'una oferta alimentària saludable, Recomanacions sobre màquines expenedores d'aliments i 
begudes, Programa marc de control sanitari dels establiments i activitats de restauració alimentària, etc.
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5Àmbit: . Salut
Objectiu: Prevenir conductes de risc.14

14.3 Establir mesures de prevenció dels trastorns del comportament alimentari, anorèxia i bulímia.

Crear hàbits saludables a través del programa "Salut als barris". 1

Els barris en els que està implantat el projecte són: Poblesec, Roquetes, Sant Pere-Santa 
Caterina-la Ribera, Ciutat Meridiana,Torre Baró, Vallbona, Barceloneta, Bon Pastor, Baró de Viver i Raval.
Es treballen tots els aspectes de salut, a més de la parentalitat positiva.

Impulsar els hàbits saludables a través del programa "De marxa fent esport". 1

Durant el 2014, a través d'aquest programa s'han organitzat activitats en 9 centres esportius municipals, en les quals s'han implicat 40 centres 
educatius, amb la participació de 2.310 alumnes.

14.4 Facilitar l’accés als mitjans anticonceptius i de prevenció de malalties de transmissió sexual, i promoure l’existència d’unitats especialitzades 
en atenció a adolescents i joves en matèria de sexualitat.

Col·laborar amb el Centre Jove d’Anticoncepció i Sexualitat (CJAS) en la informació i l’accés als mètodes anticonceptius en termes econòmics, 
de proximitat, facilitat i d’atenció en el cas que calgui.

1

El 2014 han estat atesos 9.813 joves. Els joves que visitaven per primera vegada el centre va ser de 1.583. S'ha produït un total de 3.424 visites 
presencials. Durant l'any s'han realitzat un total de 6.969 consultes.

Conveni de col·laboració amb el CJAS. 1

El 2014 el CJAS ha tingut 1.526 usuaris.
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5Àmbit: . Salut
Objectiu: Prevenir conductes de risc.14

14.5 Desenvolupar campanyes municipals de sensibilització, establir protocols de col·laboració entre agents i generar eines d’informació sobre 
noves addiccions.

Abordar les qüestions de salut a les quinzenes temàtiques dels punts JIP. 1

En total durant el 2014 s’han desenvolupat  125 accions en 70 instituts.

Programa “Esforça’t” al Bon Pastor, i “Carpa” a Roquetes sobre el consum de risc i drogodependències. 1

En el marc dels programes d'acció comunitària, els programes "Esforça't" i "Carpa" estan adreçats a adolescents que ni estudien ni treballen, per 
tal que incorporin hàbits i rutines. A través de punts d’interès, com ara l’esport, es contacta amb els joves perquè facin una activitat saludable. 
Això permet vincular-los després a altres activitats i que ocupin el seu temps. D'aquesta manera alguns assoleixen el títol de monitor.

14.6 Donar ajuda psicològica i treball en grup per als i les joves que pateixin assetjament escolar (bullying), acomplexats pel seu físic o condició 
sexual, que estiguin en risc d’exclusió o puguin caure en depressions.

Posar en funcionament el nou equipament integral per a adolescents que ha d'oferir recursos a famílies i adolescents, assistència psicològica, 
informació i derivació de diferents serveis i opcions de promoció per a adolescents.

1

Al juliol del 2014 es van començar les obres a La Sedeta, espai que acollirà el centre. Paral·lement s'ha treballat en l'organització del servei.
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6Àmbit: . Participació i associacionisme
Objectiu: Apropar la política municipal dels diferents agents als joves.15

15.1 Impulsar el contacte directe entre els representants polítics i els ciutadans i ciutadanes joves.

Fomentar les audiències públiques a tota la ciutat. 1

Durant el curs 2014 - 2015, han participat 41 centres educatius i prop de 1.700 nois i noies entre 11 i 17 anys (1.722 alumnes) a la XX Audiència 
Pública als nois i noies de Barcelona (d'àmbit de ciutat) i a les 6 Audiències Públiques de nois i noies dels districtes de: Les Corts, Sarrià – Sant 
Gervasi, Nou Barris, Sant Martí, Ciutat Vella i Sant Andreu. El curs escolar 2014-2015 s'ha passat de 4 a 6 Audiències. Els Districtes que les 
realitzaran són: Ciutat Vella, Les Corts, Sarrià-Sant Gervasi, Nou Barris, Sant Andreu i Sant Martí.

15.2 Disposar de referents tècnics i polítics de proximitat, així com equipaments especialitzats (equipaments juvenils).

Dotar pressupostàriament i crear la Xarxa d’Equipaments Juvenils. 1

Acció realitzada.

15.3 Incrementar la comunicació 2.0 i les eines virtuals que permetin la interacció dels i les joves amb la política municipal, especialment l’adreçada 
a aquest col•lectiu.

Disposar d'un canal de comunicació  que fomenti la interacció i la participació directa dels i les adolescents i el jovent. 1

Es promou la interacció i la participació a través de la xarxa social Twitter. El nombre de seguidors a 31 de desembre de 2014 ha estat de 2.761.

Difondre els programes i projectes adreçats a l'adolescència i la joventut a través dels videos del Portal Jove 1

Aquesta acció s'ha dut a terme mitjançant la realitzatció de diversos videos amb els quals s'expliquen els projectes adreçats a l'adolescència i la 
joventut. En total, durant el 2014 s'han difós 46 videos.
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6Àmbit: . Participació i associacionisme
Objectiu: Apropar la política municipal dels diferents agents als joves.15

15.4 Fomentar la gestió cívica dels serveis i equipaments juvenils (desenvolupant al màxim possible la implementació del Pla d’Equipaments 
Juvenils existent) per part dels mateixos joves, prioritzant les entitats i les plataformes juvenils.

Establir la gestió cívica del CRAJ, com a mesura per promoure la gestió cívica de serveis municipals adreçats a joves. 1

Conveni de gestió Cívica signat amb el CJB pel la gestió cívica del CRAJ fins a juny de 2015 amb possibilitat de pròrroga de 12 mesos.

15.5 Promoure espais de codecisió entre les associacions juvenils i l’Ajuntament (tant en l’àmbit de la ciutat com dels districtes).

Establir un programa de convenis amb xarxes associatives juvenils de districte. 1

Durant el 2014 s'han establert convenis amb una xarxa  associatives de districte: Consell de la Joventut d’Horta-Guinardó. El valor total d'aquests 
convenis és de 5.435,00 €.

Establir un conveni únic amb el Consell de Joventut de Barcelona. 1

Durant el 2014 s'ha establert un programa de convenis entre el Consell de la Joventut de Barcelona i les següents àrees de l'Ajuntament de 
  Barcelona: Direcció de Programa d’Adolescència i Joventut , Direcció de Programa de Salut, Direcció de Programa de Dona, Direcció de 

Programa de Drets Civils, Direcció de Serveis de Família i Serveis Socials, Direcció de Serveis de Solidaritat i Cooperació Internacional, 
Comissionat de Participació Ciutadana i Associacionisme, Direcció de Projectes d’Hàbit Urbà, Institut Municipal d’Educació de Barcelona i 
Institut Municipal d’Urbanisme. Aquests convenis han estat dotats amb un pressupost global de 287.744,00€.

Impulsar una taula de diàleg entre les associacions i l’Ajuntament de Barcelona que impulsi l’activitat juvenil i associativa. 1

Al novembre del 2014 es va aprovar la Mesura de Govern pel suport i el foment de l'associacionisme educatiu en el temps lliure a la ciutat.

15.6 Donar suport a la creació, el manteniment i el funcionament de consells de la joventut o d’altres tipus de coordinadores als districtes, sempre 
que hi hagi entitats actives i participatives.

Establir un programa de convenis amb xarxes associatives juvenils de segon grau. 1

Durant el 2014 s'han establert convenis amb les següents entitats/xarxes associatives: Acció Escolta, Escoltes Catalans, Minyons Escoltes i 
Guies, Fundació Catalana de l’Esplai, ESPLAC, MCEC, Fedreació de Centres Juvenils Don Bosco i Consell de la Joventut d’Horta-Guinardó.
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6Àmbit: . Participació i associacionisme
Objectiu: Apropar la política municipal dels diferents agents als joves.15

15.7 Reconèixer el Consell de la Joventut de Barcelona com a interlocutor principal del jovent barceloní amb l’Ajuntament, i a les plataformes 
territorials existents amb els districtes.

Establir un conveni únic amb el Consell de Joventut de Barcelona. 1

Durant el 2014 s'ha establert un programa de convenis entre el Consell de la Joventut de Barcelona i les següents àrees de l'Ajuntament de 
  Barcelona: Direcció de Programa d’Adolescència i Joventut , Direcció de Programa de Salut, Direcció de Programa de Dona, Direcció de 

Programa de Drets Civils, Direcció de Serveis de Família i Serveis Socials, Direcció de Serveis de Solidaritat i Cooperació Internacional, 
Comissionat de Participació Ciutadana i Associacionisme, Direcció de Projectes d’Hàbit Urbà, Institut Municipal d’Educació de Barcelona i 
Institut Municipal d’Urbanisme. Aquests convenis han estat dotats amb un pressupost global de 287.744,00€.
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6Àmbit: . Participació i associacionisme
Objectiu: Implicar els i les joves en els processos de disseny, implementació i avaluació de les polítiques 

públiuqes, i fer-los veritables protagonistes de les polítiques de joventut.
16

16.1 Promoure espais i recursos d’educació per a la participació pròxims, vinculants i col·lectius.

Treballar des dels punts JIP amb el Districte de Sant Andreu per a la Comissió de Seguiment de l’Audiència Pública de Districte formada per nois 
i noies dels centres participants en l’Audiència.

1

Des dels punts JIP s’ha participat activament en el procés i s’ha assistit a totes les activitats programades.

Fomentar les audiències públiques a tota la ciutat. 1

A la XIX audiència pública als nois i noies de Barcelona, curs 2013-2014, varen participar 22 centres educatius i 920 alumnes.

Fomentar la participació dels i les joves en la definició dels espais públics, tenint molt en compte l’opinió d’aquells col·lectius juvenils afectats 
per les decisions que es puguin prendre per tal de generar solucions més efectives.

1

Participació de representant d’entitats juvenil en la taula de revisió del Pla d’equipaments juvenils.

Oferir des dels punts JIP suport tècnic i metodològic, així com aprenentatge de la participació i la ciutadania activa als i les joves que volen tirar 
endavant projectes.

1

S'han dut a terme 52 activitats singulars durant l’any 2014.

Impulsar i aprovar el projecte "Cultura participativa". 2

Aquest projecte està pendent de ser aprovat com a mesura de govern. S'ha treballat en la seva definició.

Aprovar i impulsar el projecte "Voluntariat en família" 1

Al setembre del 2014 s'aprova la mesura de govern "Voluntariat escolar amb les famílies".
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6Àmbit: . Participació i associacionisme
Objectiu: Implicar els i les joves en els processos de disseny, implementació i avaluació de les polítiques 

públiuqes, i fer-los veritables protagonistes de les polítiques de joventut.
16

16.2 Millorar els canals de participació dels i les joves en les polítiques públiques, especialment pel que fa referència al Pla d’Adolescència i 
Joventut.

Establir un programa de convenis amb el Consell de la Joventut de Barcelona. 1

Durant el 2014 s'ha establert un programa de convenis entre el Consell de la Joventut de Barcelona i les següents àrees de l'Ajuntament de 
  Barcelona: Direcció de Programa d’Adolescència i Joventut , Direcció de Programa de Salut, Direcció de Programa de Dona, Direcció de 

Programa de Drets Civils, Direcció de Serveis de Família i Serveis Socials, Direcció de Serveis de Solidaritat i Cooperació Internacional, 
Comissionat de Participació Ciutadana i Associacionisme, Direcció de Projectes d’Hàbit Urbà, Institut Municipal d’Educació de Barcelona i 
Institut Municipal d’Urbanisme. Aquests convenis han estat dotats amb un pressupost global de 287.744,00€.

Assegurar que els processos participatius engegats des de l’Ajuntament siguin decisoris i vinculants, garantint la participació de la gent jove en 
tots els estadis dels processos i fent-ne un retorn de resultats i conclusions.

1

Inclusió d'accions proposades en el Pla d'Adolescència i Joventut 2013-2016.

Fomentar la participació dels i les joves en la definició dels espais públics, tenint molt en compte l’opinió d’aquells col·lectius juvenils afectats 
per les decisions que es puguin prendre per tal de generar solucions més efectives.

1

Participació de representant d’entitats juvenil en la taula de revisió del Pla d’equipaments juvenils.

Implicar els joves en el seguiment del Pla de Joventut 2013-2016. 1

S'han recollit 34 propostes en el portal web del pla jove.
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6Àmbit: . Participació i associacionisme
Objectiu: Promocionar i afavorir l'associacionisme juvenil apoderador, amb capacitat de decisió per part dels i les 

joves, més enllà de la pràctica del voluntariat que fa servei.
17

17.1 Donar visibilitat, tant en els mitjans de comunicació com en l’espai públic, als projectes i la tasca de les entitats amb la finalitat que obtinguin 
reconeixement social.

Centre de Recursos per a les Associacions Juvenils (CRAJ). 1

En total durant el 2014 s'han realitzat 14.242 usos del CRAJ. 
Total d’informacions: 9.703. De forma presencial: 2.723, telefònicament: 2.906  i per correu electrònic: 2.946.
Activitats realitzades (cicles i xerrades) amb la participació de 546 entitats i 2.107 persones.
273 assessoraments a 211 entitats i 414 persones. 
S'han fet 2.048 serveis a 1610. 

 El web del CRAJ ha tingut 156.508 visites, el perfil de Facebook 422 seguidors nous, i el de Twitter 425 seguidors nous. A ms, s'han dut a terme 
com activitats pròpia 6 cicles informatius, en els quals han participat 180 entitats i 329 persones. També s'han organitzat 3 xerrades puntuals amb 
la participació de 74 entitats i 88 persones.

Aprofitar tots els mitjans que l’Ajuntament té al seu abast per fer difusió de les activitats de l’associacionisme juvenil. 1

Aquesta difusió es fa a través del CRAJ.

Potenciar des de l’Administració pública, el coneixement i la informació de les diferents associacions i entitats existents a les escoles o instituts 
de cada zona.

1

L’any 2014 s'han fet 851 consultes en total, que representen un 6,5% del total de consultes.

Garantir que les subvencions municipals per a joves puguin cobrir la despesa estructural de les entitats en tant que part del projecte associatiu. 1

En el marc dels programa Ga, de "Projectes de funcionament ordinari que consolidin el desenvolupament de les activitats de les entitats juvenils" 
de la convocatòria de subvencions per a la realització d'activitats i serveis de districte i de ciutat per a l'any 2014 s’han presentat 127 sol•licituds i 
s’han atorgat 140.020,00 € dels 371.921,05 € sol.licitats.
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6Àmbit: . Participació i associacionisme
Objectiu: Promocionar i afavorir l'associacionisme juvenil apoderador, amb capacitat de decisió per part dels i les 

joves, més enllà de la pràctica del voluntariat que fa servei.
17

17.2 Treballar per a la consolidació de les associacions juvenils i coordinadores associatives, fomentar la creació d’entitats, procurar un 
acompanyament tècnic i facilitar els tràmits burocràtics existents.

Oferir servei d’assessorament a entitats juvenils a través del CRAJ. 1

S'ha realitzat 273 assessoraments a 211 entitats i 414 persones. I s'han dut a terme 5 càpsules informatives per a entitats, i 6 cicles de sessions 
informatives de comunicació.

Establir un programa de subvencions per a entitats i grups juvenils. 1

Subvencions per a la realització d'activitats i serveis de districte i de ciutat per a l'any 2014. 
Hi ha dos programes: a) Ga - Projectes anuals de funcionament ordinari que consolidin el desenvolupament de les activitats de les entitats 

 juvenils, i b) Gb - Promoció social i cultural de l’adolescència i de la joventut. En total s'han rebut 228 sl·licituds, de les quals s'han aprovat 199 
que han rebut  314.375,00  € dels 622.607,91€ sol·licitats que representa un 50,53% de l’import soli. Licitat.De la Convocatòria de Subvencions per 
a l’arranjament i l'adequació de locals de Barcelona destinats a activitats d’educació en el lleure i centres de culte per a l’any 2014s’han presentat 
30 sol·licituds d’entitats educatives de les quals han rebut subvenció 15 sol•licituds. S’han atorgat 100.000,00€ dels 222.785,68 € sol.licitats.

Establir un programa de convenis amb federacions i associacions, educatives del lleure, sindicals, polítiques, drets civils i igualtats, cultura i 
participació i salut.

1

Existeix un programa de convenis principalment amb entitats educatives i amb entitats de segon nivell, en el qual participen entitats sindicals, 
polítiques, drets civils i igualtats, cultura i participació i salut a través de la convocatòria de subvencions.

17.3 Afavorir la consolidació dels projectes associatius oferint espais/locals i facilitant l’ús de l’espai públic (promovent la creació d’espais 
polivalents, l’ús cívic dels equipaments escolars per part de les associacions, etc.).

Establir un protocol d’emergència per a aquelles entitats que es queden sense local per evitar un període llarg d’inactivitat que vagi en perjudici 
del funcionament habitual.

1

A partir de la "Mesura de govern de lleure educatiu", la regidoria d'Adolescència i Joventut ja va engegar una línia de subvencions per a 
l'arranjament i l'adequació de locals de la ciutat de Barcelona, destinats a activitats d'educació en el lleure d'infants, adolescents i joves.

Pàg.53Resultats del Pla d'accions 2014 - Pla d'Adolescència i Joventut de Barcelona 2012-2016



6Àmbit: . Participació i associacionisme
Objectiu: Promocionar i afavorir l'associacionisme juvenil apoderador, amb capacitat de decisió per part dels i les 

joves, més enllà de la pràctica del voluntariat que fa servei.
17

17.4 Establir mesures de suport economicofinancer per a organitzacions i associacions juvenils, afavorint les entitats que tenen en compte 
l’aplicació i millora del Codi ètic de les associacions.

Facilitar l’accés a altres equipaments no juvenils a les associacions, especialment quan es troben en desús, permetent l’ús dels materials i 
donant facilitats econòmiques.

1

Mesura de govern del Pla de Locals.

17.5 Incentivar i millorar el reconeixement social, l’experiència i l’aprenentatge del jovent associat.

Oferir servei d’assessorament a entitats juvenils a través del CRAJ. 1

S'han realitzat 273 assessoraments a 211 entitats i 414 persones. S'han dut a terme 5 sessions de càpsules informatives i s'han realitzat 6 cicles  
de sessions informatives.

Facilitar campanyes per a entitats juvenils de visualització en mitjans de comunicació locals i nacionals. 1

Aquesta acció es realitza a través de la direcció de comunicació del CJB, que realitza notes de premsa i difon les activitats de les entitats a través 
del CJB. D'altra banda, el President del CJB té un blog de difusió de qüestions que afecten les entitats juvenils al diari ARA.

Reconèixer les associacions i els sindicats d’estudiants com a espais d’educació en ciutadania i en la participació democràtica. 1

S'entén que aquesta acció està realitzada a través de les diverses accions del Pla que impliquen convenis, subvencions, taules de diàleg i 
coordinació amb les entitats per part de la Direcció d'Adolescència i Joventut.

Mantenir campanyes de visualització com les que s’han dut a terme amb les associacions educatives a tots els districtes, i generar materials 
específics per a la seva difusió.

1

Mesura de govern de lleure educatiu.
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6Àmbit: . Participació i associacionisme
Objectiu: Donar suport a la participació juvenil des de projectes col·lectius.18

18.1 Disposar d’espais i programes de referència on la població adolescent i jove es pugui relacionar, com espais i programes fonamentals per 
donar suport als projectes juvenils.

Desenvolupar la Xarxa d’Equipaments Juvenils de la ciutat. 4

Eliminar l'acció.

Donar suport al Programa de Vivers de Projectes Juvenils. 1

Hi ha 3 Vivers de Projectes Juvenils que han generat 984 usos, un total de 14 projectes en marxa. 
Entre les accions realitzades
• S'han realitzat reunions de coordinació amb els diferents equipaments de la ciutat.
• S'han realitzar activitats conjuntes entre les entitats dels diferents vivers.
• S'han realitzar activitats conjuntes entre les entitats dels diferents vivers.
• S'han fet arribar els tríptics de promoció dels vivers als diferents espais i equipaments.
• S'ha fet difusió les activitats de les entitats del viver.

Mantenir i millorar l’oferta dels serveis d'informació, assessorament, recursos i promoció, fomentar-ne la difusió entre totes les associacions 
juvenils de la ciutat.

1

En l’àmbit de joventut 2014 es van presentar 228 sol·licituds, dels quals se'n van aprovar 199. 
Cens d’entitats:  S'ha actualitzat un 60% de les entitats que hi ha inscrites al cens.
Entitat del mes: Durant el 2014 s'han promocionat 9 entitats mitjançant diversos Formats.
El Cercador de Sales i Espais. S'han incorporat 30 equipaments al cercador de sales i espais.
Fitxes temàtiques: Durant l'any 2014 s'han actualitzat 11 Fitxes Temàtiques i s’han elaborat 10 de noves.
Butlletins informatius: 2014 s'han elaborat 6 butlletins nous i s'han realitzat 11.809 descàrregues dels butlletins del CRAJ. 
Agenda d’activitats:  701 activitats davant les 625 del 2013 i s'han difós més de 50 activitats d'entitats a través de l'agenda.

 Taulell d’anuncis: Al llarg del 2014 s'han publicat 312 entrades al taulell d'anuncisde la web del CRAJ distribuïdes de la següent manera: 98 
ofertes laborals, 99 crides de voluntariat, 20 recursos associatius i 95 recursos de formació associativa. 
INFO: S'han enviat un total de 48 butlletins a 1704 adreces e-mail. Amb 946 notícies difoses. 

 Agenda d’activitats: S'han publicat un total de 701 activitats de les entitats juvenils al'agenda d'activitats del CRAJ, de les quals 15 les han penjat 
les pròpies associacions (hem augmentat de 2 a 15 publicacions). 
Lloguer de material: 792 usos i 297entitats.
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6Àmbit: . Participació i associacionisme
Objectiu: Donar suport a la participació juvenil des de projectes col·lectius.18

Oferir servei d’assessorament a entitats juvenils a través del CRAJ. 1

S'ha realitzat 273 assessoraments a 211 entitats i 414 persones. I s'han dut a terme 5 càpsules informatives per a entitats, i 6 cicles de sessions 
informatives de comunicació.

18.2 Fomentar la dinamització dels equipaments juvenils i de l’espai públic i afavorir-ne l’accessibilitat (patis dels equipaments escolars, etc.).

Fomentar la coordinació i l'intercanvi d'experiències entre els diferents equipaments de la Xarxa d'Equipaments Juvenils. 3

Acció pendent de realització.

Habilitar a cada districte espais on es puguin celebrar actes festius sense molestar el veïnat i amb punts de llum i tarimes fixes. 3

Acció pendent de realització. S'han fet contactes amb el Consorci d'Educació però no s'ha concretat.

Impulsar el Pla d'Equipaments Juvenils a través d'una comissió política i tècnica, a partir de la diagnosi. 4

Eliminar l'acció.

18.3 Donar suport econòmic i tècnic a aquells projectes col•lectius que es generen des de la participació juvenil.

Donar subvencions als projectes juvenils. 1

 Subvencions per a la realització d'activitats i serveis de districte i de ciutat per a l'any 2014Hi ha dos programes: a) Ga - Projectes anuals de 
funcionament ordinari que consolidin el desenvolupament de les activitats de les entitats juvenils, i b) Gb - Promoció social i cultural de 

 l’adolescència i de la joventut. En total s'han rebut 228 sol•licituds, de les quals s'han aprovat 199 que han rebut  314.375,00€ dels 622.607,91€ 
 sol•licitats que representa un 50,53% de l’import soli. Licitat.De la Convocatòria de Subvencions per a l’arranjament i l'adequació de locals de 

Barcelona destinats a activitats d’educació en el lleure i centres de culte per a l’any 2014s’han presentat 30 sol•licituds d’entitats educatives de 
les quals han rebut subvenció 15 sol•licituds. S’han atorgat 100.000,00€ dels 222.785,68 € sol.licitats.
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6Àmbit: . Participació i associacionisme
Objectiu: Donar suport a la participació juvenil des de projectes col·lectius.18

18.4 Fer també visibles les accions dels grups i col•lectius no formalitzats pel jovent en espais i escenaris de reconeixement.

Donar suport al Programa de Vivers de Projectes Juvenils. 1

Hi ha 3 Vivers de Projectes Juvenils i 14 projectes en marxa.
Entre les accions realitzades
• S'han realitzat reunions de coordinació amb els diferents equipaments de la ciutat.
• S'han realitzar activitats conjuntes entre les entitats dels diferents vivers.
• S'han realitzar activitats conjuntes entre les entitats dels diferents vivers.
• S'han fet arribar els tríptics de promoció dels vivers als diferents espais i equipaments.
• S'ha fet difusió les activitats de les entitats del viver.

18.5 Promocionar espais de trobada virtuals, fent-ne un ús racional i assegurant l’accessibilitat de tothom.

Oferir servei d’assessorament a entitats juvenils a través del CRAJ. 1

S'ha realitzat 273 assessoraments a 211 entitats i 414 persones. I s'han dut a terme 5 càpsules informatives per a entitats, i 6 cicles de sessions 
informatives de comunicació.

Disposar d'un canal comunicatiu per a la Joventut de Barcelona. 1

S'ha promogut la interacció i la participació a través de la xarxa social Facebook. El nombre de seguidors durant el 2014 ha estat de 4.331.

Pàg.57Resultats del Pla d'accions 2014 - Pla d'Adolescència i Joventut de Barcelona 2012-2016



6Àmbit: . Participació i associacionisme
Objectiu: Donar suport a la participació juvenil des de projectes col·lectius.18

18.6 Fomentar programes de divulgació i promoció de l’associacionisme.

Donar suport al Programa de Vivers de Projectes Juvenils. 1

Hi ha 3 Vivers de Projectes Juvenils i 14 projectes en marxa.
Entre les accions realitzades
• S'han realitzat reunions de coordinació amb els diferents equipaments de la ciutat.
• S'han realitzar activitats conjuntes entre les entitats dels diferents vivers.
• S'han realitzar activitats conjuntes entre les entitats dels diferents vivers.
• S'han fet arribar els tríptics de promoció dels vivers als diferents espais i equipaments.
• S'ha fet difusió les activitats de les entitats del viver.

Centre de Recursos pera les Associacions Juvenils (CRAJ). 1

En total durant el 2014 s'han realitzat 14.242 usos del CRAJ. 
Total d’informacions: 9.703. De forma presencial: 2.723, telefònicament: 2.906  i per correu electrònic: 2.946.
Activitats realitzades (cicles i xerrades) amb la participació de 546 entitats i 2.107 persones.
273 assessoraments a 211 entitats i 414 persones. 
S'han fet 2.048 serveis a 1610. 

 El web del CRAJ ha tingut 156.508 visites, el perfil de Facebook 422 seguidors nous, i el de Twitter 425 seguidors nous. A ms, s'han dut a terme 
com activitats pròpia 6 cicles informatius, en els quals han participat 180 entitats i 329 persones. També s'han organitzat 3 xerrades puntuals amb 
la participació de 74 entitats i 88 persones.
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6Àmbit: . Participació i associacionisme
Objectiu: Donar suport a la participació juvenil des de projectes col·lectius.18

18.7 Promoure i donar suport als intercanvis juvenils entre el jovent.

Elaborar un catàleg d’ofertes de voluntariat a l’estranger. Projecte Voluntariat a l’Escola. 1

Des del CRAJ es publica un nombre d’ofertes del banc de partenariat, però no es gestionen sol·licituds. 
S'han publicat un total de 37 propostes per a viatjar i al Banc de Partenariat durant el 2014.
S'ha actualitzat l'apartat d'activitats internacionals i la informació sobre el programa Erasmus +. 
S'ha fet un butlletí 901 i una fitxa temàtica sobre el programa Erasmus + en el qual s'explica les diferents accions, els terminis, requisits i àmbits 
temàtics que treballa. S'ha començat a treballar en una maleta pedagògica en la qual es recullen diferents experiències d'entitats. Així mateix, en 
el butlletí 901 sobre camps de treball, també s'han recollit experiències de dues entitats que organitzen camps de treball.

Promoure els intercanvis a través del programa  "BCN Intercanvis Juvenils" del CRAJ. 4

El programa ja no existeix.

Fer especial atenció a aquells projectes que sorgeixin des de grups i associacions juvenils, col·laborant activament en l’enfortiment de la xarxa 
associativa, i promoure els intercanvis juvenils a través de subvencions específiques.

1

El nombre de projectes presentats durant el 2014 al programa Ga de subvencions, de funcionament ordinari són 127 d’un total de 228  projectes 
 presentats dels quals es van aprovar 115. En total s'han atorgat 150.145,00€ dels 288.701,00 €  so·licitats, que representen el 52,01% sobre 

  l’import sol·licitat per les entitats. En relació a la promoció d’intercanvis juvenils, si bé no s’ha fet a través de subvencions específiques, durant 
el 2014 s’han atorgat subvencions per un valor de  24.550,00 € a  set projectes que tenien com a principal objectiu el foment i l’intercanvi juvenil.
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7Àmbit: . Cultura, lleure, oci i consum
Objectiu: Impulsar mesures que facilitin l'accés dels i les joves al consum i a la cultura diversa de la ciutat.19

19.1 Establir mecanismes de descomptes per a tot el jovent de Barcelona a l’hora d’accedir a museus, cinemes, esdeveniments esportius, concerts i 
teatres a fi de fomentar formes d’oci més cultural.

Disposar d'una guia virtual on es donin a conèixer aquells festivals, concursos i descomptes en cultura per a la gent jove. 1

L'Agenda Jove es posa en marxa al juliol del 2014. El nombre de visites des de la posada en marxa és de 8.232.

Apropar l’oferta cultural de la ciutat al públic adolescent a través d’invitacions amb entrada gratuïta del Quadern de Cultura. 1

El mes de setembre 2014 s’ha enviat el Quadern de Cultura a 12.604 alumnes que aquest curs començaven 1er d’ESO.

19.2 Facilitar la democratització de l’accés a les noves tecnologies.

Oferir l'accés a les noves tecnologies als PIJ. 1

El nombre de joves que han tingut accés a les noves tecnologies a través del racó d'internet dels PIJ han estat 13.442.
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7Àmbit: . Cultura, lleure, oci i consum
Objectiu: Impulsar mesures que facilitin l'accés dels i les joves al consum i a la cultura diversa de la ciutat.19

19.3 Establir i implementar mesures alternatives de mediació a la nit, avançant cap a un “Pacte per a la nit”.

Assegurar l’ús positiu de l’espai públic mitjançant la mediació dels conflictes i els problemes de convivència vinculats a l’oci nocturn. 1

Durant el 2014 el Departament d’Intervenció Social a l’Espai Públic ha desenvolupat diversos programes que tracten l'ús positiu de l'espai públic. 
Aquests programes són:
- Activitats inadequades: consum d’alcohol (12 programes), substàncies estupefaents (2 programes) i venda ambulant ( 9 programes).
- Percepcions negatives (34 programes).
- Convivència: soroll (13 programes) i xoc intergeneracional (10 programes).

Establir mesures de mediació a la nit. 5

El Pla Silenci 2014 s’ha desenvolupat a tots els districtes de la ciutat durant el 2014. Durant la campanya d'estiu, 16 promotors ambientals han 
vetllat per minimitzar el soroll de l'oci nocturn. Els agents cívics han actuat en horaris que varien en funció de les zones: de les deu de la nit fins 
les set del matí els dijous, divendres i dissabtes als eixos nocturns i amb un reforç especial durant tota la setmana a Ciutat Vella.
S'han designat tres àrees (Ciutat Vella, Eixample i Sarrià-Sant Gervasi) on es porten a terme proves pilots per avaluar propostes per reduir el 
soroll derivat de l'oci nocturn.

Millorar la realització d’inspeccions tècniques als locals d’oci nocturn per així poder garantir la higiene dels espais i la seguretat dels usuaris. 4

Eliminar acció.
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7Àmbit: . Cultura, lleure, oci i consum
Objectiu: Impulsar mesures que facilitin l'accés dels i les joves al consum i a la cultura diversa de la ciutat.19

19.4 Promoure el consum ètic, conscient, sostenible, responsable i de proximitat entre la gent jove.

Dur a terme campanyes adreçades als joves per tal de promoure hàbits per a un consum responsable. 5

Ja existeix una acció, que és el projecte PAMAPAM, del Setem.

Promocionar el consum en establiments de comerç just, responsable i de proximitat entre la població jove. 1

L'Àrea de Qualitat de Vida ha desenvolupat un cicle d’economia social.

Millorar la coneixença de l’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor per tal de facilitar la realització de reclamacions per part de les 
persones, alhora que se’ls dóna a conèixer els drets que els correspon com a consumidors.

1

L'OMIC realitza campanyes i accions formatives sobre consum a diversos col·lectius.

Disposar d'informació sobre comerç de proximitat, comerç km 0, Slow food i bancs del temps als PIJ. 2

Aquesta acció es du a terme a través del projecte Pamapam.

Dissenyar 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 relació.

1

Durant el curs 2013-2014 7.259 escolars, 71 centres educatius i 44 botigues van participar al programa "El comerç i les escoles". Aquest 
programa és impulsat des de la Direcció de Comerç i Consum amb la col·laboració de l'Institut d'Educació.
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7Àmbit: . Cultura, lleure, oci i consum
Objectiu: Promoure les propostes culturals i d'oci desenvolupades pel jovent.20

20.1 Donar suport als i les joves artistes a partir de la facilitació de recursos (espais públics de creació i exposició, etc.), així com el foment del 
treball en xarxa.

Coordinar la creació de certàmens i festivals amb aquelles activitats relacionades que s’estan duent a terme en diversos districtes, i augmentar la 
visibilitat i difusió per tota la ciutat.

1

Durant el 2014 s'han realitzat tres projectes: Festival Barcelona VisualSound, Festival Brot i Rough Diamonds.

Organitzar el Festival Barcelona VisualSound. 1

El nombre d'obres rebudes al Festival durant el 2014 ha estat de 256 i les seleccionades ha esta de 132.

Impulsar un programa de suport als emprenedors i emprenedores que vulguin es desenvolupar professionalment en l’àmbit de projectes 
socioculturals.

1

Hi ha 3 Vivers de Projectes Juvenils i 14 projectes en marxa.
Entre les accions realitzades
• S'han realitzat reunions de coordinació amb els diferents equipaments de la ciutat.
• S'han realitzar activitats conjuntes entre les entitats dels diferents vivers.
• S'han realitzar activitats conjuntes entre les entitats dels diferents vivers.
• S'han fet arribar els tríptics de promoció dels vivers als diferents espais i equipaments.
• S'ha fet difusió les activitats de les entitats del viver.

Enfortir les xarxes que afavoreixin l’intercanvi cultural entre ciutats per tal de fer arribar els projectes socioculturals a l’àmbit internacional. 1

Durant el 2014 s'ha participat a Hèlsinki a una trobada europea de la OIM (Organització Internacional de les Migracions).

Garantir l’existència d’espais públics per a usos dels i les joves que promouen activitats artístiques o noves modalitats esportives culturals 
freestyle.

1

Hi ha 5 espais que permeten les modalitats esportives culturals freestyle. A més d'un petit espai a Glòries per a esports urbans. Des de març de 
2014 Barcelona compta amb dos nous skate park, el de Les Corts i el de la Mar Bella.
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7Àmbit: . Cultura, lleure, oci i consum
Objectiu: Promoure les propostes culturals i d'oci desenvolupades pel jovent.20

Posar en contacte els adolescents amb l’art contemporani a través del projecte Creadors EN RESiDÈNCIA. 1

El curs 2014/15 hi ha hagut residències a 10 instituts.

Oferir espais d'assaig i creació als joves i adolescents als equipaments municipals (centres cívics, casals i espais joves) 1

El nombres d'espais oferts a tota la ciutat a través dels equipaments municipals és de 16 bucs.

Organitzar el Festival Brot. 1

Durant el 2014 s'han fet 2 reunions corresponents a la 4a edició del Festival i s'han fet 2 reunions preparatòries de la 5a edició.

20.2 Donar suport a les propostes d’oci alternatiu que sorgeixin de les iniciatives juvenils i fomentar-les des dels equipaments juvenils.

Dotar pressupostàriament i crear la Xarxa d’Equipaments Juvenils. 1

Acció realitzada.

Organitzar esdeveniments i tallers participatius per tota la ciutat de caràcter no lucratiu per potenciar modalitats de cultura i esport alternatiu 
entre el jovent com l’skate, el hip-hop, l’expressió gràfica, el roller...

1

S'ha organitzat el Festival RoadDiamond.

Potenciar la cultura catalana als diferents barris de la ciutat a partir del foment de les entitats de cultura popular, les entitats i les comissions de 
festes majors de territori.

1

A través del programa educatiu de les Cases de la Festa "Fes teva la cultura popular", es vol apropar els infants i els joves a la cultura popular i 
tradicional.

Incentivar l’oferta de locals d’oci (casals de joves, espais joves, ateneus...), especialment per a joves menors d’edat, en aquelles zones de la 
ciutat en què no existeixen. En el marc de la Xarxa d'Equipaments Juvenils.

1

Hi ha 13 equipaments juvenils municipals. A més, els centres cívics de la ciutat ofereixen una programació per als adolescents i els joves.
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