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Resultats globals del Pla 
 

Valoració global 

 

El Pla d’Adolescència i Joventut 2013-2016 ha tingut un total de 284 accions al llarg dels 4 anys 
de treball que ha englobat, que han anat modificant-se segons els plans d’accions anuals que 
s’han elaborat cadascun dels anys. Aquests plans d’accions anuals han permès que el Pla 
d’Adolescència i Joventut es pogués adaptar a les necessitats i als programes que anaven 
sorgint amb el temps.  

El conjunt d’accions i resultats recollides en aquest informe mostren un desplegament de 
mesures que han contribuït a desenvolupar les polítiques d’adolescència i joventut de 
Barcelona aquests darrers anys. Cal destacar alguns dels assoliments que s’han obtingut, així 
com les millores que cal tenir en compte per al nou pla.  

 

 

Total d’accions proposades per any 

 
 

Assoliments del Pla d’Adolescència i Joventut 2013-2016: 

 Aportar una visió integral de les polítiques de joventut, contemplant les diferents 
àrees d’actuació i els programes de l’Ajuntament, de manera transversal.  

 Incorporar l’etapa de l’adolescència a les polítiques de joventut i fer-la visible per 
primera vegada en un pla de joventut de Barcelona. 

 Incorporar les famílies com agents implicats en les mesures sobre adolescència a 
través del Centre per a famílies, aportant una mirada integral d’aquestes.  

 Reforçar els Punts JIP com a referents per a la informació, l’assessorament i la 
vinculació dels adolescents a les polítiques de joventut a través dels centres educatius 
de secundària.  

 

  

243 
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214 

216 

199 

211 

197 

198 

82% 

86% 

92% 

92% 
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2014

2015

2016

Completades Accions
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Aspectes que cal tenir en compte en l’elaboració del nou pla: 

Arrel del Balanç del Pla d’Adolescència i Joventut 2013-2016, i tenint en compte la llarga 
història a la ciutat de Barcelona dels diferents plans de joventut existents, cal tenir present que 
per a l’elaboració del nou Pla s’hauran de tenir en compte les següents millores: 

 Definir bé l’estructura del Pla: establir els eixos i els àmbits d’actuació, els objectius 
d’aquests àmbits i les mesures, per tal de concretar els programes i les accions 
vinculants. Atès que en el procés d’avaluació de l’actual Pla s’ha detectat diferents 
elements que han dificultat el procés d’avaluació: diferents graus de concreció de les 
mesures, moltes duplicitats i ambigüitats en la relació entre mesures i àmbits 
d’actuació.  

 Cal tenir en compte que els barris, els districtes i els diferents territoris de Barcelona 
són agents de dinamització i impuls de les polítiques de joventut. Per tant, el nou Pla 
ha de contemplar un enfoc territorial que permeti incidir realment en els i les joves des 
de la proximitat.  

 Implicar el Consell de la Joventut de Barcelona, en la definició, en el desenvolupament 
i en la seva implementació, convertint-lo en un agent referent en el marc de la 
governança del Pla.  

 El nou pla ha de trobar la fórmula per implicar a joves no associats o que no participen 
a les entitats juvenils de forma habitual, tant en la definició com en l’aplicació del Pla. 

 Integrar més les polítiques de salut, educació, esports, etc. a partir de mesures 
concretes compartides, formant els i les professionals de joventut perquè tinguin una 
visió transversal de les polítiques de joventut.  

 El nou Pla ha de portar a la pràctica la idea dels adolescents i joves com a 
protagonistes, aportant-los eines i recursos per tal que esdevinguis actors implicats, 
amb autonomia i capacitat per transformar el seu entorn i la seva situació.  

 El nou Pla ha d’aprofundir en la transversalitat de les diferents àrees, creant espais de 
treball compartit i de corresponsabilitat, a més de tenir en compte els diferents plans 
amb els que es treballa i que orienten les polítiques municipals en una visió 
integradora i integral.  
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Presentació 
 

El Balanç d’accions del Pla d’Adolescència i Joventut 2013-2016 recull les accions que s’han dut 
a terme durant aquest període, organitzades per eixos estratègics. I dins d’aquests, s’han 
reorganitzat les accions segons l’àmbit temàtic que tractaven. A diferència del Pla 
d’Adolescència i Joventut, en què les accions estan organitzades segons les línies de treball, 
aquí s’ha volgut donar una visió general de les actuacions dutes a terme en el marc del Pla. De 
manera que cada acció només respon a un àmbit i a un Eix estratègic.  
 
Aquesta visió de conjunt ens permet observar els resultats, tant quantitatius com qualitatius, 
del Pla d’Adolescència i Joventut 2013-2016 en els anys 2013, 2014, 2015 i 2016. De fet, una 
mirada a l’índex ja indica que el Pla ha abordat diferents aspectes relacionats amb 
l’adolescència i la joventut. D’aquesta manera, una visió completa de les accions del Pla, sense 
repeticions ni segmentacions excessives, ens ha ajudat a orientar el pròxim Pla d’Adolescència 
i Joventut 2017-2021, així com a avaluar el que s’acaba el 2016.  
 
Organització del document 
El document està organitzat per eixos estratègics (7). En cada apartat es detallen els objectius i 
les línies d’actuació que contemplava l’eix estratègic en qüestió. Totes les accions repetides o 
que tenen un enunciat molt semblant, i que comparteixen els mateixos indicadors de resultats, 
s’han agrupat en una de sola, per tal de tenir una visió exacta del que s’ha fet durant la 
vigència del Pla. Per a cada acció, doncs, s’han recollit els resultats qualitatius i quantitatius del 
període 2013-2016. Cal tenir en compte que hi ha accions que s’han realitzat només durant un 
any o dos i no en tot el període. A l’inici de cada apartat (eix estratègic) hi ha el llistat de les 
accions incloses amb un semàfor que indica el nivell de realització i la continuïtat de l’acció en 
concret: completada, no realitzada, eliminada.  
 
Accions eliminades 
Algunes accions que han estat eliminades, s’ha d’entendre que ho han estat del Pla d’acció 
anual corresponent, però no del Pla d’Adolescència i Joventut 2013-2016. El motiu ha estat 
que prèviament no s’havien pactat la seva incorporació amb l’àrea-departament responsable; 
o bé es tracta de propostes d’acció que no implicaven només la joventut. Algunes d’aquestes 
accions s’han redefinit en el pla d’accions anual següent, la qual cosa està explicada en 
l’apartat de l’acció corresponent. Però totes elles apareixen en el llistat del semàfor perquè 
quedi constància del que s’havia planificat. A mesura que s’eliminaven o es substituïen accions, 
el pla d’accions anual era més realista. Per això ha augmentat cada any el nivell de compliment 
del pla d’accions anual.  
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Eix 1. Cohesió social i equilibri territorial 
 

Objectius: 

 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. 

 Promoure el reconeixement de la diversitat juvenil de la ciutat de Barcelona i 
promoure la interacció, el coneixement i el diàleg. 

 Fer polítiques de proximitat als territoris i barris.  
 Millorar la mobilitat sostenible del jovent barceloní. 

 

Resum de l’eix: 

 
L’eix de Cohesió social i equilibri territorial conté àmbits de treball molt diversos, que inclouen 
el desplegament territorial dels equipaments, la difusió de la informació, la promoció de la 
capacitació lingüística dels joves, la prevenció de les relacions abusives i de discriminació, la 
igualtat de gènere, la mobilitat i el consum sostenible. De manera que aquest eix de treball és 
com un “calaix de sastre”. 
 
Alguns d’aquests temes podrien estar en altres apartats: l’aprenentatge de llengües es podria 
considerar dins l’eix d’educació i formació; la mobilitat i el consum sostenible es podrien 
incloure dins l’eix de Salut, considerant-lo des d’una perspectiva àmplia; la difusió d’informació 
sobre el teixit associatiu s’ha traslladat en aquest document a l’eix de participació, per tal de 
poder valorar la globalitat d’accions dutes a terme en aquest àmbit.  
Podríem dir, en canvi, que hi ha un eix central d’accions que tenen a veure amb la promoció de 
la igualtat, el respecte a la diversitat i la no discriminació, així com la inclusió social. Així doncs, 
són les  accions que tenen com objectiu la promoció de la integració de les persones joves a la 
societat en igualtat de condicions.  
 
En aquesta línia, cal dir que s’han desenvolupat polítiques de joventut que mereixen ser 
remarcades. Les polítiques d’igualtat de gènere i de prevenció de la violència han 
desenvolupat actuacions continuades i concretes en l’àmbit de l’associacionisme juvenil. El 
desplegament de la Xarxa d’escoles per la igualtat i contra la discriminació representa el 
desplegament d’un treball intens amb l’objectiu d’anar introduint el discurs i les pràctiques de 
no discriminació entre els adolescents i joves. Finalment, els projectes vinculats al 
reagrupament familiar i al Pla d’Interculturalitat constitueixen un puntal molt sòlid per a les 
persones joves que han arribat a la ciutat recentment per viure-hi i desenvolupar-se com a 
persones. 
 
D’altra banda, un apartat que cal desenvolupar més és el d’intervenir en la xarxa 
d’equipaments per fer créixer la coordinació entre els professionals que hi treballen, així com 
la participació dels i les joves.  
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Accions realitzades per àmbits: 

1.1 COORDINACIÓ I FORMACIÓ DELS EQUIPS MUNICIPALS 

 

Acció 

1 

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

Els tècnics de joventut han participat en jornades específiques de formació els anys 2014 i 
2015. El 2016 s’ha tret aquesta acció del Pla, ja que no constitueix una línia específica de 
treball del Departament de Joventut. Cal tenir en compte que els professionals i tècnics que 
treballen en els punts d’informació juvenil i altres serveis es formen en les qüestions que 
tracten en el desenvolupament de les seves tasques.  

 El 2014 es va participar a les jornades següents:  
o 32ena Jornada de Polítiques Locals de Joventut amb el lema “El voluntariat en la 

construcció de la trajectòria vital dels joves”. Diputació de Barcelona.  
o El XIII Congrés Internacional de Ciutats Educadores (IAEC) va tenir lloc a Barcelona 

del 13 al 16 de novembre de 2014.  
o Trobada d’Informació i Orientació Juvenil 2014 - INNOVA’T  

 El 2015 3 tècnics del Departament de Joventut van participar a la 1a Jornada de 
l'Associació de Professionals de Joventut de Catalunya a Barcelona. Trobada tècnica de 
relació entre municipis i Oficina Jove de la Generalitat. 

 El 2016 no s’ha fet. 

 

Acció 

49 

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

Les sessions de coordinació amb els informadors del PIJ serveixen per formar-los sobre les 
qüestions noves que formen part de la seva tasca d’informadors i assessors de joventut. 

 Durant el 2013 s'han realitzat 4 sessions de coordinació amb els informadors del PIJ. 
 Durant el 2014 s'han fet 10 reunions on s'han tractat les accions laborals des de la 

Xarxa d’equipaments juvenils. 

73% 

80% 

85% 

79% 

2013 2014 2015 2016

Accions completades de Cohesió social i equilibri territorial 
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 Durant el 2015 s'han fet 11 reunions on s'han tractat les accions laborals des de la 
Xarxa. Els assessors laborals tenen relació directa amb els informadors per tal de 
formar-los sobre el temes que van sorgint. 

 Durant el 2016 s’han realitzat 11 reunions on s'han tractat les accions laborals des de 
la Xarxa. Ha hagut 2 comissions de treballs: “BCN Treball Jove” I “Campanya Treball de 
Temporada”. 

 

1.2 EQUIPAMENTS I TERRITORI 

 

Acció 
36 

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. 

Aquest projecte s’ha desenvolupat al llarg dels anys de vigència del Pla d’Adolescència i 
Joventut 2013-2016. Des dels equipaments es promou l'intercanvi en projectes com el 
Festival Brot (música), Festival Barcelona Visualsound (audiovisual) i Festival de  hip hop 
Rough Diamonds. 
Durant el 2013 es va fer el disseny del projecte i els primers contactes amb els districtes.  
Durant el 2014 la Fundació Ferrer i Guàrdia va realitzar la diagnosi per a la revisió del Pla 
d'equipaments juvenils de Barcelona.  
A partir del 2015, la xarxa d'equipaments de la ciutat s'ofereix a totes les persones joves i 
entitats per a la realització d'activitats.  

Durant el 2016 es va continuar fent els tres projectes: el Festival Brot (música), Festival 
Barcelona Visualsound (audiovisual) i Festival de hip hop Rough Diamonds. 
 
 

Acció 
40 

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

Acció 
104 

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

Els punts JIP s’han anat implantant de forma creixent als instituts de secundària de la 
ciutat, així com als centres concertats, en menor mesura. Actualment la xarxa compta 
amb 73 punts en funcionament.  
 
Evolució dels punts JIP 

 2013 2014 2015 2016 

Punts JIP 63 70 73 73 
Nous Punts JIP 14 9 3 0 

 
 
 

Acció 
42 

Disposar d'informació sobre els PIJ a les sales d’estudi nocturnes. 

Els anys 2013 i 2014 es va fer una sessió informativa conjunta amb els responsables de les 
sales d'estudi nocturnes, i al llarg de l'any es va realitzar una coordinació continuada de l'acció. 
El 2015 es va fer, tant per a les permanents com per a les puntuals, però de forma escassa. El 
2016 no es va fer. 
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Acció 
43 

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

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. 
 
Nombre de visites totals durant l’any 
 

 2013 2014 2015 2016 

Visites 107.944 344.761 372.353 149.048 

 
 

Acció 
229 

Oferir l'accés a les noves tecnologies als PIJ. 

En els Punts d’Informació Juvenil hi ha el racó d’internet, que dóna accés a la xarxa a totes les 
persones joves. 
 
 

PIJ 2013 2014 2015 2016 

Nombre de joves que han accedit 17.150 13.442 12.009 9.524 

 
    

Acció 
47 

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

Aquesta acció s’ha desenvolupat 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. Finalment 
s’ha eliminat del Pla d’accions perquè no es desenvolupava una acció pròpia de l’Ajuntament 
en aquesta línia.  
 

Acció 
48 

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

El 2014 el Consell Escolar Municipal va elaborar 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 van fer ús de les instal·lacions dels 
centres escolars públics de la ciutat de Barcelona, 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 
havia un 20% que estaven destinats a activitats de lleure (no es pot especificar si eren juvenils). 
Del total de centres, 29 (7,2%) van dedicar els espais al programa "Patis oberts". Un 11% de les 
activitats realitzades en el marc de l'ús social dels equipaments escolars estaven destinades a 
joves (16-25 anys).  
 

Acció 
50 

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

Tots els districtes de la ciutat ja tenen un punt d'informació juvenil, tot i que cal tenir en 
compte que en el cas de l’Eixample el PIJ és l’Oficina Jove de Calabria, està previst un nou PIJ a 
l’Eixample però encara no està implementat. Cada PIJ fa la seva difusió a través del web dels 
PIJ, el web de Joventut i les xarxes socials (cada PIJ en té), a més de les campanyes de 
comunicació de l'ajuntament. Durant l’any 2016 s’ha treballat per l’elaboració d’un programa 
funcional consensuat amb tots els Districtes. 
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1.3 IMMIGRACIÓ I INTERCULTURALITAT 

 

Acció 
2 

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

El projecte afavoreix les relacions de mentoria entre l'estudiantat universitari i l'alumnat 
d'escoles situades en zones desafavorides de la ciutat. A través de trobades en el temps de 
lleure, mentors i mentorats milloren capacitats diverses per viure en societat. Des del 
Programa Barcelona Intercuturalitat  s'ha impulsat la col·laboració amb el programa a través 
de les entitats Servei Solidari, Punt de Referència i Fundació Èxit. El programa ha estat 
gestionat per la Fundació Servei Solidari. 
 

 2013 2014 2015 2016 

Nombre de centres participants 7 8 9 12 
Nombre de joves participants 78  82  82  52 
Parelles (mentor-mentorat) 30 41 41 104 
Barris 3 3 3 9 
Professionals 12 12 12 2 

 
 
 
 
 

Acció 
3/51 

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. 

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, s’acullen infants i joves a les entitats. El programa ha anat disminuint el nombre 
d’adolescents implicats. El 2016 aquesta acció no s’ha dut a terme. 
 

 2013 2014 2015 2016 

Adolescents acollits 33 17 4 - 
Entitats acollidores 19 17 4 - 

 

Acció 
28 

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

El Projecte “A l’Estiu, Barcelona t’acull” introdueix els i les joves en la realitat de la seva nova 
ciutat de residència. Es proporcionen nocions bàsiques de català per tal de facilitar la seva 
posterior inserció al sistema educatiu. El programa es fa en col·laboració amb el Consorci de 
Biblioteques de Barcelona. L’índex d’assistència és força alta en tots els districtes, amb una 
mitjana del 89%.  
El nombre de participants ha estat superior a les places ofertes (140) ja que en algun dels 
grups hi ha hagut baixes durant l’activitat, les quals han estat omplertes per nous participants 
majoritàriament.  
 

 2013 2014 2015 2016 

Edicions del programa 7 7 7 7 
Participants 143 149 149 149 
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Acció 
29 

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

El punt de trobada es defineix com un espai de participació i relació per a joves arribats 
recentment per reagrupament familiar a la ciutat de Barcelona. Se’ls facilita la descoberta de 
l’entorn i de la xarxa de recursos socials i culturals per provocar una reacció positiva respecte a 
la ciutat d’acollida; a la vegada que se’ls donen els espais per descobrir les emocions i 
sentiments que la nova situació els està provocant i poder comprendre les pròpies reaccions i 
els estats d’ànim que solen aflorar en un procés de dol migratori.  
Se’n celebren dues edicions, una a l’hivern i una altra a la tardor.  
La participació en aquest programa de joves reagrupats ha anat en augment i la valoració que 
en fan és molt bona, amb una mitjana de 9 punts sobre 10. 
 

 2013 2014 2015 2016 

Tallers 2 2 2 2 
Participants 66 67 71 73 

 

Acció 
34 

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). 

Imagina't Barcelona Col·lecció intercultural és un recurs educatiu de sensibilització en 
interculturalitat adreçat a joves i adolescents d'instituts públics de Barcelona. Imagina't 
Barcelona parteix dels instituts públics, base del coneixement i, mitjançant tallers de creació 
plàstica i audiovisual, vol vincular els i les alumnes amb el seu barri. Els tallers són impartits des 
d'una metodologia participativa. 
En el marc del projecte, els joves participen en tallers i exposicions, amb la implicació dels 
centres educatius i els professionals (4 talleristes Connectats+2 coordinadors Connectats+2 
professors INS+2 integradores socials INS+1 tècnica referent Programa). El 2016 el projecte no 
ha continuat. 

 2013 2014 2015 2016 

Activitats 10 16 6 - 
Participants 105 148 180 - 

 
 

Acció 
264 

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

Es tracta d’un projecte de mentoria en què participen estudiants d’integració social i alumnes 
d’institut. Durant el curs 2013-2014 es va dur a terme una prova pilot al centre Miquel 
Taradell, amb la participació de 8 joves (4 alumnes d’ESO i 4 joves alumnes de CFGS Integració 
Social). Durant el curs 2014-2015 hi va participar el centre amb el mateix format. El curs 2014-
2015 el projecte no va  tenir continuïtat. 
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1.4 LLUITA CONTRA LA DISCRIMINACIÓ I LES RELACIONS ABUSIVES 

 

Acció 
4 

Informar sobre les necessitats bàsiques a través dels punts JIP i dels punts PIJ per tal 
d'evitar situacions d'exclusió social. 

Acció 
253 

Oferir informació sobre com cobrir les necessitats bàsiques al web de joventut. 

Aquesta és una mesura que es va proposar el 2013, però que no es va dur a terme. Es tractava 
de difondre entre els joves i adolescents coneixement sobre quines són les necessitats 
bàsiques que han de tenir cobertes en termes d’alimentació, salut, estudis, lleure, etc.  
 

Acció 
5 

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. 

Des de l’OND s’ha fet formació a adolescents i joves a través de les sessions informatives. 
Durant el 2013, un total de 408 joves estudiants han passat per les sessions informatives de la 
OND. Concretament, ESO i Batxillerat: 334, PQPI: 74. D’altra banda, per part de l’Associació de 
joves hi ha passat 59 joves. 
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". 
Durant el 2015, 262 joves d’ESO i Batxillerat han participat en els Programes Formatius de 4 
centres educatius diferents. S'han produït 10 queixes de joves gestionades de de l’Oficina. 
Durant el 2016, han participat en els tallers de la OND 210 alumnes de 1r de Batxillerat, 22 
alumnes d'educació especial i 29 alumnes de Formació professional. S'han presentat 25 
queixes de joves entre de 16 a 25 anys 
 
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). 
 

Acció 
41 

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. 

 
Acció no realitzada. 
 

Acció 
8 

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. 

En el marc de les quinzenes temàtiques dels punt JIP es tracten les qüestions relacionades amb 
l’orientació sexual i el respecte a la identitat de gènere de les persones. Durant el 2013 s’ha 
dissenyat el material per a poder treballar el tema a les escoles. Durant el 2014 s'ha 
desenvolupat aquesta temàtica a 46 dels 68 centre amb punt JIP (un 67,65% dels centres). 
Durant el 2015 s'ha desenvolupat la temàtica de l'homofòbia a 35 centres (total 73 centres). 
Educació emocional: 23 centres. Durant el 2016 s’han portat a terme la quinzena sobre la 
sexualitat per tal que els i les joves facin una reflexió crítica sobre el tema i que visquin la 
sexualitat de manera positiva. S’ha portat a terme en un 58% del centres. 
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Acció 
248 

Prevenció de relacions abusives per raons de diversitat en el marc de la Xarxa 
d'Escoles per a la Igualtat i la No Discriminació. 

El Programa Xarxa d'Escoles i Instituts per la Igualtat i la No-Discriminació s’està implementant 
en fase experimental. Durant dos cursos acadèmics, 2014-2015 i 2015-2016 es va realitzar la 
primera fase de la prova pilot a sis escoles i cinc instituts de la ciutat de Barcelona. Durant 
aquesta prova es va fer formació del professorat (a més de 250 docents), es va fer una 
proposta d’activitats didàctiques d’aula de caràcter curricular perquè el propi professorat les 
implementés a les seves classes. També es van fer tallers amb l’alumnat a càrrec de 
professionals amb expertesa en les temàtiques d’aquestes activitats i es van proporcionar, en 
qualitat de recursos pedagògics, maletes amb llibres sobre els eixos del Programa per a 
diferents edats corresponents als cicles educatius (inicial, mitjà i superior de primària i primer i 
segon de secundària obligatòria).   
D’aquesta primera fase es va fer una avaluació sistemàtica de procés i de resultats a càrrec 
d’un equip de la Universitat de Barcelona, els resultats de la qual es presenten durant el mes 
d’abril. 
Durant aquest curs acadèmic 2016-2017 s’està portant a terme la segona fase del Programa 
experimental, que correspon a comunitat educativa i territori, a càrrec d’un equip de l’IGOP 
(Institut de Govern i Polítiques Públiques) de la Universitat Autònoma de Barcelona. En 
aquesta fase es treballa amb la metodologia d’Investigació-Acció participativa al voltant de dos 
centres de la mostra, un institut públic del Barri de Trinitat Nova i una escola concertada laica 
del Barri de Sants. Es tracta d’aprofitar, reforçar i generar xarxes entre el centre escolar, les 
famílies, monitoratge d’activitats extraescolars, personal no docent dels centres, entitats i 
serveis públics del barri, districtes de l’Ajuntament i en general agències socioeducatives del 
territori que puguin tenir influència en l’alumnat de cada centre. A l’Institut s’està fent un 
treball específic entre alumnes del centre i les seves famílies sobre la visibilització i valoració 
del treball de cura a la llar. A l’Escola el treball s’ha centrat sobre tot en els estereotips de 
gènere i la coresponsabilitat a l’àmbit familiar. 
Es preveu que l’etapa de Generalització comenci el 2018. Aleshores es començarà una 
incorporació progressiva fins arribar a tots els centres de la Ciutat. 
 

Acció 
12 

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

Es va fer una formació al mes de novembre de 2015, amb els informadors del PIJ. A partir 
d'aquí s'ha establert una relació de coordinació per coses puntuals. El 2016 es van incorporar 
fulletons de l’Oficina d’Atenció de l’Agència de Drets Civils als Punts PIJ. 
 

Acció 
14 

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

 
Acció no realitzada. 
 

Acció 
19 

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

El volum de consultes que s'han rebut als punts JIP durant els anys 2013, 2014, 2015 i 2016 
relacionats amb aquest tema és molt poc rellevant i no es disposa de cap quinzena temàtica al 
respecte (passa per violència de gènere...). És una acció que es realitza en funció de les 
consultes rebudes.  
El 2015 s’ha treballat específicament la qüestió del bullying en algunes aules a petició dels 
centres (4 centres). Per això per al curs 2015-16 s'ha generat una quinzena temàtica sobre 
aquest tema. L’últim trimestre de l’any 2016 s’ha treballat aquest tema a un centre de Sants-
Montjuic per petició de la direcció.  
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Acció 
20 

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. 

Es tracta d'una acció que té continuïtat cada any.  
Durant el 2013 s’han fet un total de 83 accions (33 de les quals amb motiu de la Diada 
Internacional de la Pau i la No-Violència, i 50 accions durant la Diada contra la Violència de 
Gènere).  
Durant el 2014 s'han fet un tota de 49 accions 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. 
Durant el 2015 s'ha treballat la diada de la pau i la no violència a 68 centres. També s'han fet 
diferents activitats singulars a proposta de l'alumnat per treballar aquesta qüestió, i 3 
dinamitzacions a grups-classe a petició dels centres. 
Durant el 2016 s’ha fet  una quinzena a un centre sobre assetjament escolar. A més s'ha 
fomentat la reflexió per prendre consciència sobre les conductes i la relació que s’estableix 
amb l’altre. També s’ha treballat les conductes positives per evitar la violència. En concret 69 
centres han treballat el tema de la no violència i s’han realitzat 3 dinamitzacions a determinats 
grups a petició del centre. 
 
 

  2013 2014 2015 2016 

Accions sobre pau i no-violència 33 49 68 69 
Accions contra la violència de gènere 50 66 67 70 

 
 
 

Acció 
21 

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. 

Aquestes xerrades es realitzen a petició dels centres escolars. Des de DDCC es fa "el dia de la 
diversitat" amb jornades per a joves.  
En l'edició del 2013 hi ha participat 17 escoles i 1.214 alumnes en total. 
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.). 
Durant el 2015, 262 joves d’ESO i Batxillerat han participat en els Programes Formatius de 4 
centres educatius diferents. 
Durant el 2016, han participat en els tallers de la OND 210 alumnes de 1r de Batxillerat, 22 
alumnes d'educació especial i 29 alumnes de Formació professional. S'han presentat 25 
queixes de joves entre de 16 a 25 anys. 
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Acció 
22 

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. 

Acció 
10 

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. 

Acció 
13 

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. 

Acció 
23 

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. 

 
En el Pla hi ha diverses accions que tracten la prevenció de les relacions de gènere amb 
violència i abusives. Però totes elles remeten al taller “Els Paranys de l’Amor” que organitza el 
Departament de Feminismes i LGTBI, de prevenció de relacions abusives en instituts de 
secundària i en altres centres formatius i de lleure per a adolescents i joves. 
D’altra banda, 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.  
Per la seva banda, durant el 2015 al SAH s’han atès presencialment 15 joves, mentre que el 
SARA ha atès directament 116 adolescents (12 a 17 anys) amb atenció individualitzada i/o 
grupal. 
El 2016, les activitats de l'Acord Ciutadà per una Barcelona lliure de violència vers les dones 
van arribar a 651 joves aproximadament. Les associacions, escoles i instituts demandants van 
ser: 
 
La Salle Gràcia 
IES Bon Pastor 
Institut Josep Comas i Solà 
IES Guineueta 
IES Zafra 
Escola Drassanes 
Casa Sagnier 
IES Milà Fontanals 
Espai Jove les Basses 
Escola Dovella 
Salesians St Jordi 
SUARA – Centre Obert Torre Baró 
Centre d’Informació i Assessorament per a Joves de Barcelona 
Espai Jove les Basses 
Escola Anna Ravell 
Institut Salvador Seguí 
 
 
També al 2016 s’ha publicat el llibre sobre prevenció i circuits d'atenció: prevenció de relacions 
abusives en adolescents i atenció a adolescents víctimes de relacions abusives fruit dels grups 
de treball. S’ha continuat amb els tallers de “Els Paranys de l’amor” als instituts i s’han ampliat 
a entitats de lleure i a equipaments juvenils. I des del SARA I SAH  s’ha posat en marxa la 
campanya NiMitja. 
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 2013 2014 2015 2016 

Tallers 85 77 58 76 
Centres educatius 32 25 24 30 
Nois i noies participants  1.748 1.573 1.147 1.746 
Nois 814  770 586 916 
Noies 934  803 561 815 

 

Acció 
11 

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

Des dels punts JIP s’aborden les qüestions de prevenció de violència de gènere. Algunes 
d’aquestes activitats es fan en el marc de les activitats del 25 de Novembre i del 8 de març. La 
proporció de punts JIP que treballen aquest tema és força elevada.  
 

 2013 2014 2015 2016 

Centres que han abordat la prevenció de 
violència de gènere a les quinzenes temàtiques 

50/63 69/70 63/73 67/73 

 

Acció 
25 

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. 

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

Acció 
26 

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. 

Aquestes temàtiques s’inclouen a la convocatòria general de subvencions per a projectes, 
activitats i serveis de districte i de ciutat que es convoca cada any. No es tenen dades 
concretes de projectes per aquesta temàtica en concret.  

 
 2013 2014 2015 2016 

Projectes presentats 242 228 282 258 
Projectes aprovats 185 199 216 208 

 

1.5 IGUALTAT DE GÈNERE 

 

Acció 
9 

Col·laborar amb la campanya "Coresponsabilitat", impulsada pel Programa de Dona. 

En el període de gener a juny de 2013 es va impulsar la Campanya de “Coresponsable 100%” 
des del Departament de Feminismes i LGTBI. A continuació es detallen les actuacions que es 
van fer.  

 Elaboració d’una exposició itinerant, “Et correspon ens correspon”: 11 itineràncies 
durant el 2013.  

 Xerrades i activitats als PIAD: 5  

 Xerrades del Programa Canviem-ho: 4  

 Estands de Coresponsabilitat a la Mostra d’Entitats de la Fira de la Mercè i a la Festa 
Major de Gràcia.  

 Pàgina de facebook “Corresponsable 100x100”: 635 likes.  
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 Documental sobre Coresponsabilitat. 

Aquesta acció no va tenir continuïtat els anys següents.  

 

Acció 
15/247 

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. 

El Departament de Feminismes i LGTBI té signat amb el Consell de Joventut de Barcelona un 
conveni a través del qual s’endeguen diferents activitats.  
 A 2013 s’ha fet:  

o Formació en gènere per entitats juvenils: 5 entitats participants, 11 hores de 
formació.  

o Formació en gènere d’aprofundiment per a entitats juvenils: 6 entitats 
participants, 9 hores de formació. 

 El 2014 s’ha fet: 
o Formació en perspectiva de gènere per entitats juvenils: hi ha participat 3 

entitats i s'han fet 4 sessions de formació inicial, 2 tutories per entitat i 1 sessió 
de conclusions. 

o Desenvolupament d'un blog i banc de recursos de gènere per a les entitats 
juvenils.  

o Elaboració d'una Guia d'autodiagnosi entorn la situació de gènere a l'entitat. 
S’ha desenvolupat aquest material per tal que totes les entitats fessin una 
autodiagnosi per conèixer fins a quin punt contemplen la perspectiva de 
gènere en el seu dia a dia (a nivell cultural, estructural i polític). 

 El 2015 s’ha fet:  
o Acció Formació “Perspectiva de gènere a les entitats juvenils”: 8 entitats 

participants, 14 hores de formació i 2 tutories per cada entitat. Realitzada de 
març a maig de 2015. 

o Acció Guia Re-GENEREm-nos, d'autodiagnosi entorn la situació de gènere a 
l'entitat. Durant el 2015 es van editar 5.000 exemplars d'aquesta publicació, 
que conté una sèrie de preguntes tipus test i permet que les pròpies entitats 
facin una primera autoavaluació de com s'implementa la perspectiva de 
gènere a la pròpia entitat. Se’n van distribuir 900 exemplars a entitats juvenils. 

o Acció Protocol d'actuació en casos de violències masclistes a les entitats 
juvenils. Elaboració i maquetació del document en el que hi van participar 6 
entitats amb 4 reunions del Grup de Treball de Gènere. Abril 2015 – octubre 
2015. 

 El 2016 s’ha fet: 
o Formació en perspectiva de gènere per a entitat juvenils. La formació compren 

5 sessions de treball d'un total de 20 hores. En aquesta setena edició van 
assistir-hi 10 entitats.  

o Vídeo sobre la perspectiva de gènere a les entitats juvenils. Previ a la formació 
es va realitzar un vídeo per a promocionar-la entre les entitats juvenils. 
Persones que en altres moments havien realitzat la formació explicaven la seva 
experiència. 

o Jornada formativa sobre feminismes alternatius. No s'ha realitzat. Es preveu 
dur a terme de cara al 2017.    

o Prevenció i actuació envers les violències a l'àmbit educatiu. Durant el 2016 
s'ha fet una reunió amb la Fundació Vicky Bernadet per conèixer què ofereix 
aquesta entitat i quins projecte s’han realitzat prèviament en l'àmbit juvenil. Es 
preveu realitzar pròpiament de cara al 2017. 
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o Presentació de recursos de gènere. No s'ha realitzat. Es preveu dur a terme de 
cara al 2017. 

o Camp de treball de gènere, organitzat conjuntament amb SCI-Cat. Gender 
workcamp: sharing feminist perspectives. Al camp de treball hi van participar 8 
joves de diferents indrets d'Europa i una quinzena de persones voluntàries. Es 
va treballar estretament amb diverses entitats de la ciutat que van donar a 
conèixer els seus projecte si van permetre compartir coneixement.  

o Col·laboració amb la Plataforma Unitària Contra les Violències Masclistes. 
Organització d'una de les concentracions que mensualment tenen lloc a Plaça 
Sant Jaume. Es va organitzar la concentració de 19 de setembre de 2016. 
Participació al fòrum contra les violències, organització d'una xerrada. 

o Col·laboració amb la Xarxa d'Escoles per a la Igualtat i la No Discriminació. 
Aquest any 2016 ha acabat la prova pilot que s'havia iniciat el curs 2015.2016. 
Resta pendent fer-ne l'avaluació segons marcava el projecte. No s'ha rebut 
convocatòria per col·laborar en aquesta darrera fase del projecte. Es preveu 
culminar el 2017.   

o Regenerem-nos: bloc i banc de recursos de gènere. Gestió de l'espai web en 
què es posa a disposició de tothom els recursos que es creen des del CJB i 
aquells que poden ser d'interès per a entitats juvenils o per a joves individuals. 

o Acord Ciutadà per una Barcelona lliure de violència vers les dones. S'ha fet 
difusió de l'acord a través del blog i de les xarxes socials i a través de la 
formació de gènere. 

o "Parlem de... Gestació per substitució o ventre de lloguer". Organització d'una 
xerrada oberta al públic sobre aquesta qüestió que genera dubtes i sobre la 
qual les entitats juvenils no tenen un posicionament clar.  

o Qüestionem els rols de gènere, #regeneremSantJordi. En el marc de la diada 
de Sant Jordi es va fer una campanya de qüestionament dels rols de gènere; es 
van enregistrar vídeos amb preguntes que posen en entredit els rols de gènere 
tradicionals.  

o Difusió de recursos de gènere del CJB. S'han distribuït nombrosos recursos 
entre entitats juvenils, instituts, escoles i departaments de joventut de 
diversos ajuntaments.   

 
Formació “Perspectiva de gènere a les entitats 
juvenils” 

2013 2014 2015 2016 

Entitats participants 5 3 8 10 

 
 

Acció 
16 

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

El CIRD ha dut a terme les següents activitats comunicatives amb els resultats que es 
descriuen:  
 

 2013 2014 2015 2016 

Notícies penjades a Facebook 150 164 138 120 
Continguts al web de Dona . 390 135 70 
Vídeos penjats a Youtube . 32 34 12 
Reunions de presentació del CIRD 20 18 . 0 
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Acció 
17 

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. 

L’activitat de l’Acord Ciutadà per una Barcelona Lliure de Violència vers les Dones s’ha dut a 
terme durant els anys 2013 i 2014. A partir de 2015 ja no s’ha inclòs al Pla d’Adolescència i 
Joventut.  

 2013 2014 

Nombre d’adhesions a l’Acord Ciutadà per una 
Barcelona Lliure de Violència vers les Dones 

59 103 

Nombre de tallers, xerrades i activitats realitzades 59 103 

Assistents 17% 2.065 

 

Acció 
18 

Millorar la coordinació entre els diferents Punts d'Informació Juvenil (PIJ) de la Ciutat 
amb la xarxa de Punts d'Informació i Atenció a les Dones (PIAD) i el Centre 
d'Informació i Recursos per a Dones (CIRD). 

El 2013 es van realitzar reunions entre professionals del CIRD i professionals dels PIJ, del CJB i 
dels Punts JIP. D’altra banda, el PIAD difon les seves activitats per tal que puguin arribar a les 
persones adolescents i joves.  
 

Acció 
24 

Creació de la Comissió de prevenció del sexisme a les escoles i als espais d’educació 
no formal. 

No hi ha hagut un treball específic per a les associacions estudiantils universitàries, ja que es 
treballa amb totes les associacions juvenils. Aquesta acció s’ha eliminat del Pla.  
 

Acció 
27 

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

En tots els documents de la Direcció d'Adolescència i Joventut es procura fer ús d'un 
llenguatge no sexista. 
 

1.6 SUPORT ALS JOVES DISCAPACITATS 

 

Acció 

7 

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

L’objectiu és aconseguir acords per dur a terme accions conjuntes entre l'IMPD i els Punts PIJ, 
amb reunions de periodicitat trimestral per fer-ne el seguiment. El 2016 s’ha fet una reunió a 
on es va tractar la possibilitat de fer formació als mateixos Punts PIJ. 

 

Acció 

33 

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

Aquesta activitat es duu a terme amb la finalitat que les famílies de joves amb discapacitat 
descansin, alhora que les persones joves guanyin autonomia i aprenguin a organitzar-se el 
temps. Els monitors decideixen col·lectivament les activitats que es duen a terme, la qual cosa 
permet adaptar-se a les necessitats i la dinàmica del grup. 

 Durant el 2013 el nombre de participants al programa "Temps per a tu" ha estat de 66 

persones, distribuïdes en 4 grups als següents espais: Fontana 16 (2 grups), Les Corts 

31 (3 grups), Sant Martí 9, Sants 10. 
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 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. 

 Durant l'any 2015 hi ha hagut 9 grups del programa "Temps per a tu" distribuïts 

territorialment de la següent forma: Districte Les Corts: (Centre Cívic Can Déu) amb 

dos grups de temps d'oci amb 14 participants cadascun i un grup d'arts escèniques 

amb 9 participants. Districte Sants Montjuïc: Centre Cultural Albareda, amb un grup 

amb 12 participants. Districte de Gràcia: (Centre Cultural La Violeta) amb 2 grups de 8 

participants cadascun. Districte de Sant Martí: (Associació Catalana per la Paràlisi 

Cerebral) amb un grup de 8 participants. La temporalitat d'aquests grups ha estat en 

període de curs escolar. Al Districte d'Horta-Guinardó s'han fet dos grups en període 

vacacional (estiu i nadal) amb 15 participants en cada període i al Districte de les Corts 

s'ha organitzat un grup durant les vacances de nadal amb 7 participants. En total 

durant l'any 2015 han participat en el programa Temps per Tu 100 joves amb 

discapacitat. 

 El 2016 el projecte no ha continuat. 

 

1.7 FORMACIÓ EN LLENGÜES 

 

Acció 

30/110 

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

Els grups de conversa són una activitat continuada que s’organitza des del Departament de 
Joventut. A través d’aquesta activitat es promou l’aprenentatge d’idiomes (anglès, francès, 
alemany, italià, rus, xinès, portuguès, àrab). També s’imparteixen tallers de formació 
complementària, orientats a aprofundir coneixements en matèria de formació i capacitació 
professional. Aquests tallers es treballen diverses temàtiques i també es vinculen a les 
campanyes dels Punts d’Informació Juvenil. 
 

 2013 2014 2015 2016 

Sessions 682 694 513 471  

Participacions 4.842 4.876 3.312  2.274 

 

 

Acció 

31 

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. 

Una de les accions regulars del Departament de Joventut és la capacitació en el coneixement 
de la llengua catalana. Durant aquest mandat s’ha promogut a través de grups de conversa en 
àmbits territorials concrets.  

 2013. Es van organitzar 2 grups de conversa nous, un a Sant Andreu i un altre a Sant 
Martí. Hi van participar 34 nois i noies dels districtes esmentats. 

 2014. Es van oferir 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.  

 2015. A causa de la manca de demanda no es va fer. 
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 2016. A causa de la manca de demanda no es va fer. 
 

Acció 

32 

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

En el còmput general de ciutat, s’han realitzat 25 grups d’aprenentatge del català, amb 682 
sessions i 418 participants. S’ha fet una programació específica d’aprenentatge i coneixement 
del català del CNL a la Xarxa PIJ per al 2017. 

 

1.8 PROMOCIÓ DELS ESPAIS D’INTERCANVI 

  

Acció 

35 

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

L’objectiu d’aquesta acció és promoure els bancs del temps entre la població juvenil de la 
ciutat, com una manera de generar espais d’intercanvi. Les accions que s’han dut a terme han 
estat les següents:  

 2013. Creació d’un banc del Temps de la Universitat de Barcelona a través de 
plataforma WEB. 

 2014. Es va dur a terme una revisió de tots els projectes de bancs del temps per tal 

d'oferir propostes noves el 2015. 

 2015: Es va portar a terme un grup de treball intern de l'Ajuntament per analitzar el 

paper de l'administració en relació als bancs del temps i altres iniciatives d'intercanvi, 

el resultat del qual ha quedat plasmat en un document de conclusions i línies 

d'actuació per l'any 2016. 

 

1.9 ASSESSORAMENT I INFORMACIÓ 

 

Acció 
43/60 

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

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. Té un trànsit de més de 
300.000 visites anuals, cosa que el converteix en un portal de referència per als joves de la 
ciutat, tant per consultar activitats i programació d’oci de la ciutat, com per informar-se de les 
principals qüestions que preocupen els joves. 
 

 2013 2014 2015 2016 

Visites anuals 107.944 344.761 372.353 149.048 

 
 

Acció 
44 

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

Aquest canvi d’imatge s’ha estat preparant des del 2013, treballant amb els districtes i amb 
l’àrea de comunicació. S’ha parlat amb les entitats juvenils abans de fer la proposta definitiva 
per al 2014 i executar el canvi d’imatge als PIJ. El 2015 ja s'ha aplicat el nou disseny a un PIJ 
com a prova pilot. Al 2016 s’han incorporat canvis d’imatge institucional a la nova web, però, 
no als centres. 
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Acció 
45 

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

El canvi de web es va iniciar el 2013 i estava previst l’abril de 2016. Es va presenta al 
Departament de Comunicació i encara no està aprovat. 
 

Acció 
55 

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

Des dels PIJ s’han dut a terme diverses accions de dinamització per tal de difondre la 
informació sobre turisme juvenil.  
 

 2013 2014 2015 2016 

Accions de dinamització 35 42 20 21 
Participants 1.136 1.237 1.146 595 

 

1.10 MOBILITAT SOSTENIBLE 

 

Acció 
58 

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

El 2013 s'ha dut a terme aquesta acció a dues sales durant el mes de gener, i a altres sales de 

forma puntual durant els mesos de maig i juny. El 2014, 2015 i 2016 no s’ha fet. D’altra 
banda, aquesta informació s'ofereix al web de Joventut. 
 

Acció 
59 

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

En el Pla de Mobilitat Urbana de Barcelona 2013-2018 està previst augmentar l’oferta 
d’aparcaments de bicicletes a la via pública. El 2014 l’acció es va eliminar del pla d’accions, ja 
que no es podia vincular a polítiques específiques de joventut. 
 

Acció 
61 

Incrementar els quilòmetres de carril bici segur, sobretot en aquells itineraris més 
habituals per als joves. 

Aquest objectiu forma part del Pla de Mobilitat Urbana de Barcelona 2013-2018. El 2014 
l’acció es va eliminar del pla d’accions, ja que no es podia vincular a polítiques específiques de 
joventut. 
 
 

Acció 
62 

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

Acció 
63 

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

El 2013 l’Ajuntament de Barcelona i el RACC van realitzar una campanya per millorar la 
seguretat viària el 2014. Tanmateix, no és una acció adreçada només als adolescents i joves. 
Per això es va eliminar aquesta acció del Pla d'accions del 2014. 
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Acció 

64 

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

El 2014 es va crear la nova xarxa ortogonal  de bus. Tanmateix, no és una acció adreçada 
només als adolescents i joves. Per això es va eliminar aquesta acció del Pla d'accions del 2014. 
 

Acció 

65 

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. 

Durant el 2013 la Guàrdia Urbana va realitzar una campanya de control de l'alcoholisme i la 
prevenció d'accidents entre els conductors de moto i ciclomotor. El 2014 no es va realitzar. El 
2015 es va eliminar del Pla d’Accions. 
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Eix 2. Educació i formació 
 

Objectius: 

 Fer de l’educació, entesa des d’una perspectiva transversal, una inversió prioritària per 
a la integració, la cohesió social, la formació i la promoció de la participació ciutadana 
dels i les joves i adolescents.  

 Promoure la capacitació personal i l’autoconeixement professional i personal dels i les 
adolescents i els i les joves.  

 Millorar l’adequació de l’oferta i els mecanismes de suport educatiu a les necessitats 
dels i les joves. 

 Facilitar eines formatives als i les joves.  

 

Resum de l’eix: 

En l’eix d’educació, el Pla d’Adolescència i Joventut recull els projectes que s’han desenvolupat 
des de diversos àmbits (Consorci d’Educació de Barcelona, Pla d’Acollida) de la ciutat amb 
l’objectiu que els i les joves que han deixat els estudis recuperin un itinerari educatiu. Això 
inclou donar suport als joves nouvinguts oferint-los orientació educativa, ja que s’ha demostrat 
que sense aquesta orientació a certes edats és difícil que recuperin els itineraris educatius que 
van deixar al país d’origen.  

En aquesta mateixa línia, el reforçament de l’opció de la Formació Professional, que també ha 
substituït els PQPI com a eina de reinserció al sistema educatiu, ha permès obrir vies que 
capaciten les persones joves per arribar al mercat laboral en millors condicions. Per tant, les 
polítiques contra l’abandonament dels estudis han estat clau en aquest mandat del Pla 
d’Adolescència i Joventut. 

L’altra pota de les actuacions de l’eix d’educació és la formació per a la participació a través del 
foment de l’associacionisme juvenil en l’àmbit educatiu formal i de lleure. A través del 
Departament de Joventut, dels Punts d’Informació Juvenil, del Consell de la Joventut de 
Barcelona i del Consell Escolar Municipal de Barcelona es duen a terme projectes que 
fomenten la participació de les persones més joves en els seus espais d’acció i de decisió 
col·lectiva.  

Atès que aquest és un Pla que engloba l’etapa de l’adolescència juntament amb la de joventut, 
també tenen una importància cabdal les accions adreçades a les famílies amb adolescents, 
com a part de les polítiques d’educació i inclusió social. 

Finalment, hi ha un seguit d’accions orientades a la capacitació per a l’ocupació i 
l’emprenedoria que estaven incloses en l’eix d’educació, però que en aquest balanç hem 
decidit situar en l’eix d’ocupació.  
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Accions realitzades i indicadors: 

 

2.1 INCORPORACIÓ AL SISTEMA EDUCATIU DELS JOVES NOUVINGUTS 

 

Acció 

66 

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". 

El projecte “Prepara’t” forma part de les accions incloses en el Programa Noves Famílies, de 
suport als adolescents i joves reagrupats a Barcelona.  

 El 2013 es va posar en funcionament en col·laboració amb la Fundació PRESME. Hi van 
participat 31 joves. D'aquests, n'hi ha 24 que ja tenen el títol homologat i la resta va 
quedar en tràmit. El 2013 22 joves es van inserir en algun itinerari educatiu, segons la 
seva trajectòria educativa prèvia. 

 El 2014 es va fer 1 grup del programa, amb la participació de 45 joves. Es va realitzar 

un treball extens sobre les expectatives generades per les famílies i els joves sobre la 

seva possible inserció al sistema universitari, així com en professions que requerien 

261 expedients acadèmics amb qualificacions més elevades de les que disposaven.   

 El 2015 es va consolidar aquest servei amb la participació de 46 joves. Tots els 

districtes van derivar participants al Prepara’t, tot i que continuava havent-hi molta 

diferència entre uns i altres districtes. Els que van derivar més joves van ser l’Eixample 

i Nou Barris, seguits de Sants, Horta i Sant Andreu. 

 El 2016 van participar 40 joves. Els tres districtes amb major concentració de joves 

atesos van ser: Nou Barris (17%), Horta/Guinardó (15%) i Sants Montjuïc (15%).  

 
 
 
 
 

90% 

88% 

95% 

100% 

2013 2014 2015 2016

Accions completades d'Educació i Formació 
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Acció 
72 

Sessions de treball amb l’IMEB i el Consorci d’Educació per tal de vetllar per una 
distribució més paritària als centres educatius pel que fa a interculturalitat. 

Aquesta acció no s’ha dut a terme. Només ha estat en el pla d’accions del 2013. S'entén que 
aquesta acció no forma part de les polítiques de joventut, sinó que forma part de les polítiques 
d'inclusió i educatives. Es va eliminar del Pla d'accions 2014. 
 

2.2 ORIENTACIÓ I SUPORT EDUCATIU 

 

Acció 
86/94 

Donar continuïtat al programa Pla Jove, que dóna suport a l'alumnat que acaba l’ESO 
sense obtenir el graduat i les seves famílies i als alumnes que es graduen, però 
presenten risc d’abandonament prematur. 

El “Pla Jove” és un projecte del Consorci d’Educació de Barcelona que, amb els equips tècnics 
del SOPJ, es proposa donar resposta i assessorament en tots els temes que facilitin les 
diferents transicions entre etapes del sistema educatiu, i donar suport als processos de pas de 
l’etapa obligatòria a la postobligatòria, per tal de contribuir a la lluita contra l’abandonament 
prematur. En aquest moment, ja estan en marxa 10 Serveis d’Orientació – Pla Jove, un per 
cada districte i un altre de transversal, de suport a tots els Serveis d’Orientació. 
 

Curs 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Joves inscrits de nou 1.100 1.031 2.399 2518 

 
Dades destacades: 

 Suport als centres de secundària i d’adults en les estratègies d’orientació previstes al 
pla d’acció tutorial per a la continuïtat dels estudis, mitjançant un pla de treball (601 
coordinacions). 

 Suport als responsables de l’orientació i als tutors, en les seves accions de tutoria i 
amb els alumnes (suport personalitzat a 1.511 alumnes). 

  



28 

 

 

Quadre de l’evolució de les inscripcions als serveis d’orientació – pla jove, curs 2014-2015 

Dades el 31 de juny de 2015           
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CIUTAT VELLA* 857 451 337 1.308 971 

EIXAMPLE 70 121 44 191 147 

GRÀCIA 81 69 31 150 119 

HORTA-GUINARDÓ* 160 194 91 354 263 

LES CORTS 33 29 13 62 49 

NOU BARRIS* 1.907 207 325 2.114 1.789 

SANT ANDREU* 70 299 123 369 246 

SANT MARTÍ* 236 349 139 585 446 

SANTS MONTJUÏC* 97 609 247 706 459 

SARRIÀ – SANT GERVASI 72 71 34 143 109 

TOTAL 3.583 2.399 1.384 5.982 4.598 

 

* Inclou diferents graus de seguiment de joves en itineraris de nivell 2.   

 

(1) Inscrits inicials setembre 2014: L’estada als SOPJ es preveu inicialment per a uns 18 mesos. Per tant, en 
començar cada curs ja hi ha un contingent que es troba a mig procés (acabant la formació, etc.). 

(2) Noves incorporacions durant el curs 2014-2015: Inscripcions fruit de la derivació directa en col·laboració 
amb els instituts, o per demandes d’altres institucions, famílies o joves directament. 

(3) Total de joves acompanyats pel programa durant el curs 2014-2015: El total de joves atesos durant 
aquest període. 

(4) Baixes (final itinerari) durant el curs 2014-2015: Final de l’estada als Serveis d’Orientació – Pla Jove. Joves 
que han finalitzat l’acció de seguiment per part del servei en aquest curs. 

(5) Inscrits inicials setembre 2015: Joves que estan actius als serveis a l’inici del curs 2015-2016, després de 
les baixes per final d’itinerari. 

 
 
Accions de suport a l’orientació als centres d’FP i adults 

Centres Centres del 
districte 
amb suport 
a 
l’orientació 

Sessions de 
coordinació i 
assessorament 
amb equips 
directius, 
orientadors i 
tutors 

Sessions 
amb 
l’alumnat 

Alumnes 
assistents a 
les sessions 

Alumnes amb seguiment 
personalitzat 

Total 
alumnes 

PFI FP 

FP 20 125 38 138   156 156 

Adults 11 38 13 67 15 82 97 
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Dades del treball amb alumnat, famílies i entitats durant el curs 2015-2016 

Situació dels joves inscrits als serveis d’orientació del 
pla jove al final del curs 2015-2016 

Acompanyament individualitzat curs 2015-2016 

Acaben el curs 
2015-2016 

Continuen el curs 
2016-2017 

TOTAL 

Continuïtat al sistema 
educatiu: 

ESO i Batxillerat 59 14 73 

CFGM 745 393 1.138 

Reintegració en el sistema 
educatiu: 

PFI 50 527 577 

Formació per accedir 
a CFGM 

17 207 224 

Continuïtat de formació no reglada, 
professionalitzadora, per l’ocupació 

55 268 323 

Accés al mercat laboral 
  

119 95 214 

Reorientats a CFGM/PFI curs 2016-2017 després 
d’abandonament  

0 188 188 

Realització parcial de l’itinerari pactat 
  

216 75 291 

1.261 1.767 3.028 

 

Programes de suport a l’alumnat de 1r de CFGM 

Districtes Finançament Projecte Entitat N d’alumnes Llloc 

Ciutat Vella Districte  Seguim! Fundació PRESME 23 CFA Francesc Layret  
Espai ”la Caixa”-Raval 
(Fundació Catalunya – La 
Pedrera) 

Eixample Voluntariat Tu pots! Xarxa 
d’Acompanyamen
t Educatiu Tu 
pots! Eixample 

10 Institut Escola del Treball 

Sants-
Montjuïc 

Districte  Aposta per tu! Cooperativa 
Reflexes 

16 Institut Rubió i Tudurí 
Institut Mare de Déu de 
la Mercè 

Nou Barris Districte  Seguim! Fundació PRESME 15 Espai Jove Les Basses 

Sant Martí Districte  Seguim! Fundació PRESME 8 CFA Montserrat Roig 

 

Les actuacions se centren en el primer curs dels CFGM i, més específicament, en l’alumnat 
procedent de l’ESO que presenta risc d’abandonament, per motius diversos, per tal de 
procurar la seva permanència en el sistema educatiu. 
Els programes de suport suposen un treball en xarxa dels equips tècnics dels Serveis 
d’Orientació, els professionals que porten a terme el projecte i el professorat dels centres d’FP. 
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Total de Joves amb els que s’ha assessorat i orientat  (estan inclosos els que s’han assessorat i els que 
s’ha incorporat ) 

 Districtes Noves 
incorporacions 
(1) 

Baixes (2) Total de 
joves 
1/10/2015  
30/03/2016 

Ciutat Vella   540 986 

Eixample 144 133 183 

Sants-Montjuïc 705 419 605 

Les Corts 29 9 46 

Sarrià.Sant Gervasi 68 60 130 

Gràcia 78 81 135 

Horta-Guinardó 133 103 226 

Noui Barris 396 1448 2114 

Sant Andreu 212 63 266 

Sant Martí  98 580 

 Total     5271 

 

1 Incorporacions entre l'1 d’octubre de 2015 fins 30 de març de 2016 a partir d'aquesta data 
comença la campanya que pels Serveis d'Orientació és del curs següent, ja que seran els 
alumnes que amb acompanyament el curs 16-17 

2 A partir d'aquest curs es donaran les dades referents al acompanyament personalitzat dels 
alumnes de períodes que van del 1 d'abril fins al 30 de març del següent any, ja que les accions 
del Servei d'Orientació comencen principalment al 3r trimestre del curs, per donar suport a tot 
el procés de preinscripció i matriculació. 
3 Als districtes de Ciutat Vella, Sants Montjuïc i Nou Barris es donen moltes baixes perquè es va considerar que s'havien d'inscriure 
amb acompanyament només els joves que presenten risc d'abandonament. D’aquesta manera s'ajusten els mateixos criteris per 
tots els Serveis d'Orientació 

 

 

 

Acció 

261 

Oferir un Servei d’Orientació als Centres d’Adults i d’Ensenyament Secundari, per tal 
d’orientar els i les joves cap a la continuïtat dels estudis després de l’ESO. 

El curs 2014-15 hi havia 3 Serveis d’Orientació. 

El curs 2015-16 hi ha 10 Serveis d’Orientació, un per districte,  ubicats en 6 espais.  
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Accions  de suport a l’orientació als centres de secundària  curs 15-16 

Districte Centres del 
districte amb 
suport a 
l'orientació 

Sessions de coordinació i 
assessorament amb equips 
directius, orientadors i tutors 

Sessions amb 
l'alumnat 

Alumnes assistents a 
les sessions 

Ciutat Vella 14 68 31 258 
L'Eixample 4 12 12 178 

Sants-Montjuïc 10 63 32 575 
Les Corts 5 16 9 194 

Sarrià-Sant 
Gervasi 

4 6 5 26 

Gràcia  5 12 8 77 
Horta-Guinardó  14 20 50 310 

Nou Barris 14 38 82 1390 
Sant Andreu 11 19 16 182 
Sant Martí 22 71 42 690 

  103 319 282 3880 

  601 3880 

 

Accions  de suport a l’orientació als centres d’FP 

CENTRES Centres del 
districte 

amb 
suport a 

l'orientació 

Sessions de 
coordinació i 

assessorament 
amb equips 

directius, 
orientadors i 

tutors 

Sessions 
amb 

l'alumnat 

Alumnes 
assistents 

a les 
sessions 

Alumnes amb seguiment 
personalitzat 

TOTAL 
Alumnes 

PFI FP 

FP 20 125 28 287   156 156 

 

Accions  de suport a l’orientació als centres d’adults 

CENTRES Centres del 
districte 

amb 
suport a 

l'orientació 

Sessions de 
coordinació i 

assessorament 
amb equips 

directius, 
orientadors i 

tutors 

Sessions 
amb 

l'alumnat 

Alumnes 
assistents a 

les 
sessions 

Alumnes amb seguiment 
personalitzat 

TOTAL 
Alumnes 

PFI FP 

Adults 11 38 13 67 15 82 97 

 

 

Acció 

262 

Posar en funcionament el Servei d'atenció en línia per ajudar a fer els deures a 
l'alumnat de secundària. 

Fins el curs 2014-2015 el Programa èxit 1 s’adreçava a l’alumnat de 5è i 6è de primària i 
l’alumnat de 1r i 2n d’ESO dels centres públics de la ciutat de Barcelona. Pretén facilitar 
l’escolaritat en el pas de la primària a la secundària i per això s’adreça a l’alumnat de 5è i 6è de 
primària i de 1r i 2n d’ESO. Aquest curs 2015-2016 s’ha ampliat el programa amb l’Èxit 3, on 
s’han atès també les necessitats de les mateixes característiques que tenen l’alumnat de 3r i 4t 
d’ESO. L’objectiu d’aquesta ampliació ha estat afavorir l’acreditació de l’educació secundària 
obligatòria així com generar expectatives de seguir estudiant en la franja postobligatòria, en 
definitiva, augmentar les seves expectatives de futur.  
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El programa ofereix reforç escolar a l’alumnat que amb el recolzament adequat podrien 
millorar els seus resultats acadèmics, consolidar els seus aprenentatges i millorar els seus 
hàbits de treball. S’adreça principalment a nois i noies les famílies dels quals no els poden 
proporcionar el suport que necessiten per a la millora del rendiment acadèmic. 

 

Acció 

263 

Impulsar els Tallers de diversificació curricular d'estades a empreses per a l'alumnat 
de 3r i 4t d'ESO. 

 El curs 2012-2013 es van fer una prova pilot al districte de Nou Barris amb 5 instituts i 
9 alumnes. 

 El curs 2013-2014 s’hi van implicar 5 instituts de Nou Barris i 47 alumnes.  

 El curs 2014-2015 el projecte es va estendre a altres districtes. A Nou Barris hi van 
participar 5 instituts i 67 alumnes. A Sant Andreu, 4 instituts i 34 alumnes. Al districte 
de Sant Martí es va fer un pilotatge el 2n i 3r trimestre, amb 2 instituts implicats i 24 
alumnes. Al districte de Sants-Montjuïc es va fer un pilotatge el 3r trimestre, amb 5 
instituts i 13 alumnes implicats. 

 El 2016 a Nou Barris hi van participar 5 instituts i 57 alumnes, a Sant Andreu 3 instituts 
i 32 alumnes, al districte de Sant Martí 4 instituts i 43 alumnes, i al districte de Sants-
Montjuïc 6 instituts i 26 alumnes implicats. 

 

Curs 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 

Districtes on es fa el programa 1 1 4 4 

Instituts on es fa el programa 5 5 16 18 

Alumnes implicats 9 47 138 158 

 

 

Acció 

88 

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

Durant aquest mandat s’ha impulsat la formació professional a través de diverses modalitats 

de nivell mitjà i superior.  

 El curs 2012-2013 s'han ofert 555 cursos de FP, dels quals 209 eren de FPGM i 346 de 

FPGS. El nombre d’alumnat que va cursar estudis d’FP a la ciutat de Barcelona va ser 

de 30.766, xifra que representa un augment del 1,59% respecte el curs anterior i d’un 

39% respecte del curs 2004-2005. Si ho analitzem segons el cicle, s’observa com la 

tendència al creixement s’ha manifestat tant en els CFGM com en els CFGS, tot i que 

aquest últim curs es va donar una lleugera disminució de l’alumnat matriculat als 

CFGM i un increment substancial de l’alumnat matriculat als CFGS. 

 El curs 2013-2014 han cursat estudis 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. 
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 El curs 2014-2015 han cursat estudis d'FP a la ciutat de Barcelona un total de 31.261, 

xifra pràcticament idèntica a la del curs anterior, tot i que un 0,9% superior. D'aquests 

11.683 al grau mitjà i 19.578 al superior. Cal destacar que respecte el curs anterior 

baixen els matriculats a grau mitjà mentre que augmenten els matriculats a grau 

superior. Els estudiants de grau mitjà representen el 19,4% sobre Catalunya, i els de 

grau superior el 33%. 

 El curs 2015-2016 van cursar estudis d’FP a la ciutat de Barcelona un total de 35.022 

alumnes, xifra que representa un augment destacable sobre el curs anterior. D’aquests 

alumnes, 12.905 van ser de grau mitjà, i 22.117 de grau superior. A nivell de distribució 

de matrícula, el 45% va estar matriculat en centres públics, el 38% en centres 

concertats i el 17% en centres privats. Cal destacar que en els darrers 5 cursos 

escolars, la matrícula d’FP ha augmentat en un 20% ( 11% grau mitjà i 27% grau 

superior ). Les famílies professionals més demanades van ser les de Sanitat, Serveis 

socioculturals i a la comunitat i Informàtica i comunicacions. Destacar també els 

aproximadament 1.250 alumnes en cicles duals i  més de 200 alumnes van realitzar 

mobilitat internacional. 

Curs 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 

Alumnes matriculats 30.766 30.981 31.261 35.022 

 

 

Acció 

109 

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

 Aquesta mesura s'ha començat a aplicar el curs 2012-2013. Durant aquest curs s'han 
realitzat dues experiències d'FP dual amb dues empreses. D'una banda, l’Escola 
d’aprenents de SEAT, que va implementar aquesta modalitat (que, de fet, ja forma 
part de la seva oferta formativa tradicionalment) amb un total de 109 alumnes, tots 
ells vinculats a aquesta modalitat amb un contracte per a la formació i l’aprenentatge. 
L’altra experiència implementada el curs 2012-2013 es va donar al centre formatiu 
privat ASET (Associació Hispano-Alemanya d’Ensenyaments Tècnics), ara FEDA 
(Formació Empresarial Dual Alemanya), mitjançant un conveni de col·laboració amb les 
autoritats educatives corresponents. 

 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 el 2014 hi havia 722 alumnes en modalitat 

dual, que representava un 2,4% de la matrícula. D’aquests, 359 eren de grau mitjà i 

363 eren de grau superior. El nombre d’empreses implicades era de 80 

aproximadament, i els alumnes feien un mínim de 890 hores retribuïdes a l’empresa. 

 El curs 2014-2015 l'oferta de places de formació dual era de més de 500 places, amb la 
implicació de 19 instituts. Cal destacar el projecte dual municipal, amb la implicació 
d'uns 250 alumnes aproximadament. El grau d'inserció laboral dels alumnes de dual és 
lleugerament superior al de la formació professional tradicional, ja que només un 
13,81% estan buscant feina en acabar l’FP, mentre que un 38,67% estan treballant, 
20,44% treballen i estudien i un 27,07% continuen estudiant. 
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 El curs 2015-2016 els alumnes en formació dual eren aproximadament 1.250.  Cal 
destacar la continuïtat del projecte dual municipal, amb la implicació d'uns 250 
alumnes aproximadament, ja sigui en dependències directament municipals ( 
districtes, gerències, instituts ... ) o en empreses participades o en empreses 
adjudicatàries de serveis. Es confirma que el grau d'inserció laboral dels alumnes de 
dual és superior al de la formació professional tradicional, ja que només un 8.33% 
estan buscant feina en acabar l’FP, mentre que un 53.37% estan treballant, 16.67% 
treballen i estudien i un 21.63% continuen estudiant. A nivell general un 11.89% estan 
buscant feina, un 36.08% està treballant, un 14.06% estudien i treballen i un 37.97% 
continuen estudiant. 

 

Acció 

91 

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

Amb l’objectiu de reduir el fracàs escolar a la ciutat i per tal de superar les desigualtats socials i 
millorar la cohesió social, la Regidoria d’Educació i Universitats i l’Àrea de Drets Socials de 
l’Ajuntament de Barcelona, en plenari de 8 d’octubre de 2012, van impulsar la mesura de 
govern Pla 16-19, programa que promou la recuperació acadèmica de l’alumnat de 16 a 19 
anys de Barcelona que no ha graduat en l’ESO.  

La mesura va permetre reforçar l’oferta pública de Programes de Qualificació Professional 
Inicial (PQPI) i es va concretar, el curs 2012-2013, en una oferta global de 1.146 places que va 
suposar un increment del 120% de les places públiques respecte al curs anterior, i es va 
articular en tres eixos d’actuació:  

 Durant el curs 2011-2012 es van oferir 511 places de PQPI. I el curs 2012-2013 se n’han 

ofert 1.124. En total hi ha 510 places finançades a centres públics, 546 places 

cofinançades per centres privats i entitats socials, i 68 places de Districtes/fons Feder. 

El 61% dels joves que han participat en aquest programa han retornat al sistema 

educatiu o bé s’han inserit al mercat laboral. 

 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 taxa de retorn al 

sistema educatiu o al món laboral del 60% aproximadament (dades curs anterior). 

 PLA 16-19 

 PQPI PFI 

 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Eix.1 Centres públics 612 646 629 613 

Eix.2 Centres privats i entitats socials 466 517 546 461 

Eix.3 Feder (*) 68 0 0 0 

Total places ofertes en la Mesura 1146 1163 1175 1074 ** 

* Subvenció fons estructurals UE fins 2013. 
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** Caldrà sumar les places subvencionades pel Dpt. d’Ensenyament (convocatòria pendent de 
publicar) així com les totalment privades.  

 
 

Acció 

87 

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

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 quatre anys hi hagut 3 districtes 

que ho han fet. 

 

Acció 

52/92 

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

S’ha dut a terme sessions informatives als centres educatius, amb una elevada participació en 

tots els anys. El 2015 hi ha menys sessions i més participants perquè s'ha anat adequant més 

l'oferta a la demanda. 

 

 

 

Acció 

54 

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

Els PJI informen habitualment sobre qüestions de mobilitat internacional, però també realitzen 
accions concretes de dinamització per tal de difondre la informació. Al llarg dels tres anys la 
participació en aquestes accions ha anat disminuint. En el darrer curs, però, han augmentat 
notablement les accions de dinamització.  

 
 2013 2014 2015 2016 

Accions de dinamització 12 11 15 25 

Participants 931 773 497 373 

 
 

 

Acció 

96 

Promoure el Projecte de Vida Professional. 

El Projecte de Vida Professional (ProVP) és una eina de suport a l’orientació acadèmica i 
professional al servei de l’alumnat i professorat dels centres públics, concertats i privats de la 
ciutat de Barcelona, que s’adreça a les diferents etapes educatives obligatòries i 
postobligatòries. 

  

 2013 2014 2015 2016 

Sessions informatives 230 249 194 70 

Participants 6.523 6.078 6.467 9.628 
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 2013 2014 2015 2016 

Centres atesos 132 218 212 210 

De Barcelona 101 149 136 138 

De l’AMB 31 69 76 72 

Alumnes 10.664 12.434 15.718 15.508 

 

Acció 

121 

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

Per tal de donar suport al Projecte de Vida Professional s’han dut a terme reunions 

d’assessorament a centres educatius.  

 2013 2014 2015 2016 

Reunions d’assessorament a centres educatius 55 37 9 0 

Centres implicats 132 218 212 210 

De l’AMB 101 69 76 72 

Alumnes 10.664 12.434 15.718 15.508 

 

 

Acció 

99 

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

 Durant el 2012 es va dur a terme una reunió informativa als informadors per part del 

Director General de l'AGAUR. Posteriorment no s'ha percebut la necessitat de fer-ne 

una altra.  

 Els anys 2014 i 2015 es va fer una xerrada sobre Proves d'Accés amb 14 participants 

cada vegada.  

 El 2016 al Ciaj es va elaborar xarrades sobre “Informa’t sobre oposicions” i “tècniques 

d’estudi per a preparar les Pau” i es van cancel·lar per falta d’aforament. 

 

Acció 

79 

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. 

El programa “Dedeuauna” forma part del projecte per a joves desocupats que es fa a Nou 
Barris promogut pel Programa Usos del Temps.  

 El 2013 van passar 32 joves pel curs. En finalitzar el període el mes de maig 18 joves 
van realitzar la pre-inscripció a PQPI, FPGM i altres opcions educatives. D'altra banda, 
4 joves es van inserir al món laboral. 

 El 2014 hi va haver un sol grup de 15 persones. 

 Durant l'any 2015 (dades curs escolar 2014-15)  van passar pel programa "Dedeuauna" 

de Nou Barris un total de 215 joves. Des del mes d'octubre es va iniciar un projecte 

pilot del programa "Dedeuauna" al Districte de Sant Martí. 

 El 2016 van participar 22 persones ateses a Sant Martí i 254 a Nou Barris. I el projecte 

es va traspassar al Departament de Joventut.  
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Acció 

101 

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. 

Acció 
106 

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

Acció 
281 

Oferir el servei de sales puntuals als diferents equipaments juvenils i biblioteques. 

282 Augmentar les sales d'estudi a la ciutat en coordinació amb biblioteques, joventut i 
les universitats 

Les Sales d’Estudi Nocturnes sorgeixen de la necessitat d’oferir espais i eines formatives als 
joves i adolescents, adaptats a les seves necessitats d’ús. Són espais adequats per a la 
concentració i l’estudi en horari nocturn (de 21 a 1h). El Servei de Sales d’Estudi Nocturnes es 
realitza en conveni amb el Consorci de Biblioteques de Barcelona i els districtes implicats. El 
servei consta de dos tipus de sales: vuit sales d’estudi nocturnes permanents, que funcionen 
durant tot l’any i 20 sales d’estudi nocturnes puntuals, obertes en època d’exàmens per tal de 
reforçar el servei en el moment de més demanda.  

Al període d’exàmens de gener- febrer es va reforçar el servei, obrint dues sales d’estudi de 
9ha 21h al districte de l’Eixample i al districte de Sants-Montjuïc durant dos caps de setmana 
(23 i 24 de gener i 30 i 31 de gener). Al període de maig- juny les sales puntuals també s’han 
vist reforçades amb l’obertura de caps de setmana de 5 sales de 9h a 21h i una sala oberta de 
forma interrompuda des de dissabte a les 9h fins diumenge a les 21h. Aquestes sales estaven 
ubicades als districtes de L’Eixample, Sants-Montjuïc, Sarrià-Sant Gervasi i Horta-Guinardó on 
hi ha més demanda d’espais d’estudi. 
Aquest 2016 aquest projecte ha estat en fase de reformulació donada les noves demandes per 
part de diferents col·lectius de joves de la necessitat d’espais d’estudi a la ciutat. 
Fruit d’aquesta necessitat s’ha elaborat un informe de sales d’estudi que planteja: canvi de 
concepte sales nocturnes, a sales d’estudi; detecció de necessitats en alguns territoris, 
reformulació de sales existents (horaris, ampliacions aforament...) i s’engega un procés que 
anirà a 2017 per tal de trobar un nou model d’espais d’estudi per la ciutat de Barcelona amb la 
col·laboració del Consorci de Biblioteques i les Universitats. 

 

 2013 2014 2015 2016 

Sales d’estudi nocturnes 6 8 8  8 

Sales d’estudi puntuals 18 20 20  17 

Usos 85.738 84.964 89.451  88.016 

 
 

Acció 

107 

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

A més de les sales d’estudi disponibles a les biblioteques de la ciutat, hi ha sales d’estudi als 
equipaments juvenils. El nombre de sales d'estudi permanents als equipaments juvenils és de 
2. El mes de setembre de 2015 es va substituir la Sala d'estudi de INS Montserrat per la Sala 
Joan Maragall (Biblioteca) i únicament es va mantenir una sala d'estudi a equipament juvenil, a 
l'Espai Jove Garcilaso.  

  



38 

 

 

 2013 2014 2015 2016 

Sales d’estudi nocturnes a 
equipaments juvenils 

2 2 1 1 

Usos 5.189 5.189 2.504 2.332 

 

Acció 

101 

Promoure espais de reunió als diferents equipaments juvenils i biblioteques. 

Les sales d'estudi existents que funcionen de forma permanent són 8. Les sales d'estudi que 
funcionen puntualment són 16 al gener i 19 al període de maig-juny, i són aquestes les que 
s'han ampliat. Concretament les sales d'estudi ampliades han estat 4: Clarà, Sagrera, Carmel i 
Barceloneta.  

 2013: el nombre total d'usos d'aquestes sales d'estudi nocturnes puntuals han estat 
2.887 al gener i 8.849 en el període de maig-juny, amb una ocupació mitjana del 34%. 

 2014: 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. 

 2015: Les 8 sales permanents han tingut 70.487 usos. Les sales d'estudi puntuals al 
gener-febrer han estat 21 i 20 al període de maig-juny amb 3214 usos al primer 
període i 15750 usos al segon. Al 2015 les sales permanents i puntuals han tingut un 
total de 89451 usos. 

 2016: Les 8 sales permanents han tingut 78.114 usos. Les sales d'estudi puntuals al 
gener-febrer han estat  20 al període de maig-juny amb 2934 usos al primer període i 
6968 usos al segon. Al 2016 les sales permanents i puntuals han tingut un total de 
88.016 usos. 

 

 

Acció 

102/103 

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

A les sales d’estudi nocturnes, mitjançant la figura dels monitors, s’organitzen tallers per tal de 
millorar les tècniques d’estudi i ampliar coneixements.  

 

 2013 2014 2015 2016 

Tallers 18 18 13  15 

Usos 54 54 38 28 

Inscrits 365 376 111 187 
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2.3 LLEURE EDUCATIU 

 

Acció 

67 

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. 

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

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

De forma anual s’estableixen convenis de col·laboració amb les entitats que formen part de 
l’àmbit del lleure educatiu. Del 2013 al 2016 s’han establert convenis amb les entitats 
següents: Acció Escolta, Escoltes Catalans, Minyons Escoltes i Guies, Fundació Catalana de 
l’Esplai, ESPLAC (Esplais Catalans), MCEC (Minyons i Guies de Catalunya), Federació de Centres 
Juvenils Don Bosco. A més dels convenis individuals, el 2015 es va fer un conveni conjunt amb 
les entitats següents: Acció Escolta de Catalunya, Centres Juvenils Don Bosco, Escoltes 
Catalans, ESPLAC (Esplais Catalans), Federació Catalana de l’Esplai, Fundació Pere Tarrés, 
Minyons Escoltes i Guies de Catalunya, Salesians Sant Jordi. Durant el 2016 han estat vigents 
19 convenis de col·laboració: 2 convenis d’ingrés, 2  convenis sense despesa econòmica i 15 
convenis per un valor de 559.441,00 euros. Majoritàriament els convenis són per federacions 
educatives en l’àmbit del lleure i del Consell de la Joventut de Barcelona. 

 

 2013 2014 2015 2016 

Valor dels convenis  100.050 € 155.060 € 559.441 € 

 

  

Acció 

100 

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. 

Acció 

89 

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

Acció 

70 

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

El Consell de la Joventut de Barcelona promou l’associacionisme entre les persones joves. Un 

dels projectes que fomenten l’associacionisme entre els més joves és el projecte "Visc, convisc 

i participo", que promou la participació de les associacions i sindicats d’estudiants.  

 El curs 2012-13 hi van participar 20 centres educatius, 59 línies (grups classe), 1.475 

alumnes, 45 persones a l'equip de dinamització de 33 associacions estudiantils 

diferents. 

 El curs 2013-2014 hi van participar 3 sindicats d'estudiants, 22 centres educatius, 63 

línies (grups classe), 56 persones a l'equip de dinamització i 12 persones que han 

assumit la tasca d'estudiantils. 

 El curs 2014-2015 hi van participar 3 sindicats d'estudiants,  27 centres educatius dels 

10 districtes de la ciutat, 75 línies (grups classe), 42 persones a l'equip de dinamització 

i 14 persones que han assumit la tasca d'estudiantils. 
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 El curs 2015-2016 hi van participar 2 sindicats d'estudiants, 26 centres educatius dels 

10 districtes de la ciutat, 80 línies (grups classe), 52 persones a l'equip de dinamització 

i 10 persones que han assumit la tasca d'estudiantils. 

 

Acció 

71 

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

S’han realitzat convenis transversals amb les entitats de lleure educatiu per tal que acullin 

adolescents de famílies que no tenen recursos econòmics. Així mateix, cal tenir en compte els 

programes d’ajuda econòmica que du a terme el Departament d’Infància i Família a través de 

convenis semblants amb entitats i activitats.  

 A la campanya d'estiu del 2103 el Departament d’Infància i Família va homologar 543 

activitats de 177 entitats diferents. Es van atorgar 6.696 ajuts econòmics per a que 

nens i adolescents de la ciutat amb especials dificultats econòmiques poguessin 

accedir a les activitats de la campanya d'estiu. L'import va ser de 1.036.440 euros. 

 El 2014 es va realitzar 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. 

 El 2015 també es va realitzar un conveni conjunt en el que han participat 7 de les 

principals federacions (1 més que l’any passat) per tal de promoure la participació 

d’infants, adolescents i joves en les activitats educatives que realitzen aquestes 

federacions al llarg de l’any. Valor del conveni 50.000,00 €.  

 Durant el 2016 s’ha realitzat el mateix conveni (50.000,00 €) i han participat 7 

federacions. 

 

Acció 

268 

Crear una subvenció extraordinària d’arranjament de locals d’entitats educatives. 

Aquesta acció es va introduir al Pla d’Accions de 2015. S’hi van presentar 17 sol·licituds i van 

rebre subvenció 11 de les entitats que ho demanaven (64,70% de les presentades).  

El 2015 també es va elaborar una diagnosi de la situació dels locals de les entitats de lleure 

vinculades a l’associacionisme educatiu.  

El 2016 es van presentar 26 sol·licituds per l’arranjament i adequació de locals d’ús. Es van 
atorgar a 13 de les entitats inscrites en el cens d’entitats juvenils situats a la ciutat de 
Barcelona (50% de les presentades). L’import total dels projectes sol·licitats va ser de 
311.093,81 €.  

 

Acció 

285 

Informar sobre els canvis d’ordenança fiscal en relació a l’entitats de lleure 
educatives i juvenils en relació a l’ús de l’espai públic, a través de la Taula de lleure 
educatiu. 

En la Taula de lleure educatiu de 2016 es va informar a un total de 7 entitats. 
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2.4 PARTICIPACIÓ EN L’ÀMBIT EDUCATIU 

 

Acció 

69 

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

Acció 

90 

Promoure la participació dels adolescents en el Consell Escolar Municipal. 

Des del Consell Escolar de Barcelona es fan jornades de formació, així com campanyes de 

sensibilització sobre la importància de la participació en l’àmbit escolar. Els anys 2013-2016 

s’han fet les següents accions: 

 2013. Jornada de formació, el 23 d’octubre de 2013 adreçada a la representació de 

l’alumnat als consells escolars de centre amb una participació de 101 alumnes de 28 

centres de secundària de la ciutat. A més, es van realitzar una sèrie d’accions 

destinades a promoure la participació de la comunitat educativa de la ciutat en la 

renovació dels consells escolars de centre.  

o Atenció telefònica d’informació i assessorament des de la secretaria del CEMB. 

o Power point sobre les funcions, composició i competències dels CEC. 

o Atenció específica al web del CEMB sobre els consells escolars i les eleccions 

amb material informatiu. 

o Edició de fulls informatius en diversos idiomes. 

o Promoció, conjuntament amb el Consell de la Joventut de Barcelona, la 

regidoria d’Adolescència i Joventut, l’IMEB i les associacions juvenils, d’una 

campanya específica per a l’alumnat de secundària:  

o Edició d’un opuscle i un cartell per l’alumnat. 

o Informació a càrrec dels Punts JIP en els instituts que disposen d’aquest recurs. 

o Informació en un web específic per l’alumnat: 

www.consellsescolars.sortimdelaula.cat  

o Guia del candidat i de la candidata de l’alumnat. 

o Carta conjunta del CJB i les regidories de Dones i Joventut i Educació. 

 

 2014. 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. En aquestes eleccions van votar 28.563 

persones pel sector de l’alumnat, que representa el 66% del total dels centres (als 

instituts-escola la participació va arribar al 76% i als centres d’educació especial, el 

92%). El 2013 aquesta participació va ser del 72%. 
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 Durant el 2015 el CEMB va promoure diferents activitats per promoure la participació 

dels escolars al Consell:  

o Constitució de la subcomissió de l'alumnat en el marc del CEMB 

o Jornada de formació per a representants de l’alumnat en els consells escolars 

de centre, organitzada per la regidoria d’Adolescència i Joventut, l’Institut 

Municipal d’Educació de l’Ajuntament de Barcelona, el Consell Escolar 

Municipal i el Consell de la Joventut de Barcelona (CJB). 125  representants de 

l’alumnat als consells escolars de centre i delegats i delegades de 45 centres 

de secundària de la ciutat van participar a la jornada de formació del 19 de 

febrer de 2015 a l’Espai Jove La Fontana. 

 Durant el 2016 es va fer: 

o Accions destinades a promoure la participació de la comunitat educativa de la 

ciutat en la renovació dels consells escolars de centre.  

 Atenció telefònica d’informació i assessorament des de la secretaria 

del CEMB. 

 Power point sobre les funcions, composició i competències dels CEC. 

 Atenció específica al web del CEMB sobre els consells escolars i les 

eleccions amb material informatiu. 

 Promoció, conjuntament amb el Consell de la Joventut de Barcelona, 

la regidoria d’Adolescència i Joventut, l’IMEB i les associacions juvenils, 

d’una campanya específica per a l’alumnat de secundària: 

 Edició d’un opuscle i un cartell per l’alumnat. 

 Informació a càrrec dels Punts JIP en els instituts que disposen 

d’aquest recurs. 

 Informació en un web específic per l’alumnat:  

www.sortimdelaula.cat  

 Guia del candidat i de la candidata de l’alumnat. 

 Carta conjunta del CJB i la regidoria d’Infància, Joventut i Gent 

Gran i el comissionat d’Educació i Universitats. 

 

o Eleccions per la renovació de conselles escolars de centres 2016. En aquestes 

eleccions ha votat un 52,12% del total d’alumnat de la ciutat. Per sectors es 

distribueix de la següent manera: 

 el 66, 83% de l’alumnat dels centres concertats; 

 el 56,38% de l’alumnat dels centres públics; 

 el 88,31 de l’alumnat dels instituts escola; 

 el 18,38% de l’alumnat dels centres de règim especial. 

 

o Durant el curs 2016-2017 el CEMB va dur a terme diferents activitats per 

promoure la participació dels escolars al Consell:  

 Reunions de la subcomissió de l'alumnat en el marc del CEMB dins el 

marc de la comissió de Participació. 

 Jornada de formació per a representants de l’alumnat en els consells 

escolars de centre, organitzada per la regidoria d’Infància, Joventut i 

Gent Gran, l’Institut Municipal d’Educació de l’Ajuntament de 
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Barcelona, el Consell Escolar Municipal de Barcelona i el Consell de la 

Joventut de Barcelona (CJB). 147  representants de l’alumnat als 

consells escolars de centre i delegats i delegades de 30 centres de 

secundària de tots els districtes de la ciutat van participar a la jornada 

de formació del 3 de març de 2017 l’Espai Jove La Fontana. 

 

Acció 

73/197 

Projecte “Cultura participativa a les escoles”. 

Aquest projecte va quedar pendent de ser aprovat com a mesura de govern. 

 
 

Acció 

74 

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

El Departament de Joventut promou la realització de projectes de l’associacionisme educatiu a 
través de la convocatòria de subvencions per a la realització d’activitats i serveis de districte i 
de ciutat.  

 

 2013 2014 2015 2016 

Sol·licituds presentades 88 86 91 87 

Subvencions aprovades 82 80 89 77 

 

Acció 

75 

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. 

Aquesta acció no ha tingut una concreció clara i per tant es va eliminar del Pla d’accions.  

 

Acció 

76 

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. 

Aquesta acció es duu a terme a través de la Mesura de govern ‘Voluntariat Escolar amb les 

Famílies’ que promou el voluntariat en família. Aquest projecte transversal està liderat pel 

Comissionat de Participació Ciutadana i Associacionisme i l’antiga Regidoria d’Adolescència i 

Joventut hi participa, entre d’altres. 

 

Acció 

77 

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. 

Des dels punt JIP es duen a terme activitats singulars dedicades a l’aprenentatge de la 
participació. Les propostes de dinamització inclouen lligues esportives, tallers, campanyes 
solidàries, dinamització de comissions de delegats als centres, calendari festiu al centre 
escolar, etc. 

 

 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 

Activitats singulars realitzades 47 52 55 59 
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2.5 SUPORT EDUCATIU A LES FAMÍLIES I ALS/LES ADOLESCENTS 

 

Acció 

68 

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

La mesura de govern va ser aprovada el 27 de novembre de 2013, i ja va començar a funcionar 

l’espai  "Aquí t’escoltem" a l’espai Jove Garcilaso. Un cop aprovada la mesura de govern, 

durant el 2014 es va fer un concurs negociat per posar en funcionament dos nous espais "Aquí 

t'escoltem", un a l'Espai Juvenil Palau Alòs i un altre a l'Espai Juvenil Les Basses. 

El setembre de 2015 es va posar en funcionament el quart punt "Aquí t'escoltem" a Les Corts, 

amb 1.093 participants als tallers i 111 adolescents (usuaris únics) en consultes individuals i 

confidencials.  

Pel que fa al centre per a Famílies amb adolescents al Centre La Sedeta, s’ha donat a conèixer 

el servei i s'han atès 145 persones de 22 unitats familiars diferents. 

L’Ajuntament de Barcelona estava en procés de posar en marxa un servei per atendre els 
adolescents de 12 a 20 anys (6 punts Aquí t’escoltem) i les seves famílies (1 Centre per a 
Famílies amb Adolescents). La creació d’aquest Servei respon a les prioritats del mandat 
expressades al Pla d’Adolescència i Joventut 2013-2016 i al PAM 2012-2015. El mes de 
novembre de 2013 s’aprova la “Mesura de Govern per a la creació d’un servei per a 
adolescents i per a famílies amb fills i filles adolescents”.  El servei és impulsat i coordinat en 
un primer moment, per la Regidoria d’Adolescència i Joventut mitjançant la Direcció del 
programa d’Adolescència i Joventut de l’Àrea de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports.   

Els punts Aquí t’escoltem (ATE) són els primers en implementar-se. En primer lloc, s’inicia 
l’activitat a l’ATE Garcilaso durant el mes de maig de 2013, com a  prova pilot. A continuació, el 
mes d’octubre de 2014 es posen en marxa dos punts ATE més: 1 a l’Espai Jove Les Basses (Nou 
Barris) i un altre al Casal de Joves Palau Alòs (Ciutat Vella). D’octubre 2014 a juny 2015 els 3 
punts ATE estan en funcionament, gestionats per CJAS (Centre Jove Anticoncepció i 
Sexualitat)- APFCIB (Associació de Planificació Familiar de Catalunya i Balears). Els punts ATE 
integren tant l’atenció individual com les activitats grupals.  

Per altra banda, el Centre per  a Famílies amb Adolescents (CPF) comença a funcionar a partir 
de juny de 2015, situat en un edifici de nova creació als Jardins de La Sedeta, al Districte de 
Gràcia. Amb aquest servei es pretén facilitar als pares i mares amb fills/es adolescents, un 
espai i recursos per enfortir les seves habilitats personals, cognitives, emocionals i 
comunicatives per tal que puguin redibuixar i trobar estratègies per a la funció parental durant 
l’adolescència dels fills.  

A finals de maig de 2015 s’inicia el període de gestió del Servei per a Adolescents i Famílies 
(SAIF) per part de l’empresa Iniciatives i Programes, S.L. El desplegament d’aquest nou servei 
inclou l’obertura de 2 punts ATE més a l’espai adolescent Jovecardí (Les Corts) i a l’Espai Jove 
Fontana (Gràcia). 

Durant l’any 2016 es va obrir un nou ATE  a Casa Sagnier (Sarrià-Sant Gervasi). 
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Acció 

278 

Oferir des del programa "Aquí t'escoltem" la capacitació d'habilitats personals des de 
la perspectiva del treball grupal. 

Acció 

280 

Oferir des del programa "Aquí t'escoltem" un acompanyament personal i confidencial 
a joves per fomentar el seu autoconeixement. 

 

El 2016 s’han fet 74 activitats grupals. Amb un total de 5.273 usuaris.  

El nombre d’ ”Aquí t’escoltem” existents el 2016 és de 6 (Garcilaso, Les Basses, Ciutat Vella, 
Les Corts, La Fontana CJ, i Casa Sagnier). S’han realitzat un total de 629 atencions individuals i 
confidencials. El motius de consulta han sigut: 

 Malestar entorn familiar: (72) 38% 

 Dificultats per relacionar-se: (28) 15% 

 Desorientació vital: (27) 14% 

 Dificultats relació de parella (abús, conflictes): (19) 10% 

 Malestar emocional (inespecífic):(16) 8% 

 Procés de dol (migratori , pèrdua familiar): (14) 7% 

 Assetjament escolar: (6) 3% 

 Angoixa: (2) 1% 

 Consum de drogues: (4) 2% 

 Agressivitat: (3) 2% 

 

 

Acció 

93 

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

Des de l’Institut Municipal d’Educació es dóna suport a les famílies mitjançant sessions de 
formació a l’àmbit educatiu.  

 
 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 

Accions formatives realitzades 224 288 303 297 

Mitjana de participació 16,3 19 16 17 

 
 

Acció 

258 

Aprovar i impulsar el projecte "Voluntariat en família" 

Aquesta mesura s’havia d’aprovar el 2014, juntament amb la mesura "Cultura participativa". 
Però no s’ha dut a terme i s’ha eliminat del Pla.  
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Eix 3. Ocupació 

Objectius:  

 Facilitar l’accés dels i les joves al treball. 
 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 cadascú (educatiu, familiar, associatiu, etc.). 

 Fomentar l’emprenedoria, el cooperativisme, la creativitat i el foment de 
l’autoocupació. 

 

Resum de l’eix: 

Aquest és un eix central del Pla d’Adolescència i Joventut, que es combina amb el Pla 
d’Ocupació juvenil que s’impulsa des de Barcelona Activa. En els anys de la crisi econòmica 
l’ocupació de les persones joves ha patit una davallada important, que a més afecta d’una 
manera molt clara les persones sense estudis. És per això que un dels aspectes que es treballa 
més en aquest Pla és el suport a la inserció laboral combinat amb la formació i la capacitació 
de les persones joves. El Pla d’Ocupació juvenil implica un paquet de programes i mesures molt 
ampli que permet abordar la situació de perfils i situacions molt diverses. Aquestes mesures es 
completen a partir de 2016 amb el Pla de Garantia Juvenil.  

Des dels Punts d’Informació Juvenil es facilita d’una manera continuada la recerca de feina, a 
través d’informacions, assessoraments i campanyes, com les de treball de temporada (a 
l’hivern i a l’estiu).  

Dos aspectes que s’han treballat en aquest Pla són la informació sobre els drets i deures dels 
treballadors i la responsabilitat social en la contractació.  

Finalment, s’ha introduït l’emprenedoria com una via d’ocupació per a les generacions més 
joves, a través de projectes que posen en valor l’autonomia i la iniciativa personal.  

 

 
 

  

84% 

92% 

100% 

96% 

2013 2014 2015 2016

Accions completades d'Ocupació 
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Accions realitzades i indicadors:  

3.1 FOMENT DE L’OCUPACIÓ: 

 

Acció 

269 

Impulsar el Pla de Garantia Juvenil. 

El 2015 es van contractar 5 persones joves que van fer d'impulsors del programa a través del 
Servei d'Ocupació de Catalunya. Aquests 5 impulsors var crear la base de dades de joves 
sol·licitants de la ciutat de Barcelona. El 2016 van continuar treballant en el programa. 

 

Acció 

111 

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

En el Departament de Joventut habitualment s’acullen estudiants en pràctiques de les 
universitats. Aquestes pràctiques es van ampliar a partir de 2015 amb alumnes de Formació 
Professional Dual que han fet les pràctiques als PIJ. Al 2015 no hi va haver cap. Al 2016 hi va 
haver una persona. 

 

Acció 

112 

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

284 Programa “Joves per l’ocupació”, en col·laboració amb el SOC en el marc de les 
mesures de Garantia Juvenil, té com a objectiu la formació  i inserció en el mercat  
laboral a persones joves d’entre 16 i 25 anys en situació d’atur, facilitant  estades 
d’experienciació laboral tutoritzades en empreses i amb ajuts a la contractació. 

A través del Pla d’Ocupació i de la seva activitat ordinària, Barcelona Activa compta amb 

diversos programes que tenen com a focus la població juvenil. El Pla d’Ocupació ha permès 

especialitzar els programes i focalitzar-los per nivell de formació, edat i perfils d’ocupació. Per 

això no hi ha dades comparables d’un any a un altre.  

 2013. 861 joves menors de 30 anys han estat formats en itineraris d’inserció. 218 

(25%) joves han estat inserits a la finalització dels programes. 

 2014. Programa “Joves per l’Ocupació” en col·laboració amb el SOC, per a formar i 

inserir joves d’entre 16 i 25 anys en situació d’atur. Durant l'edició 2014-2015, es va 

donar atenció a 80 joves que van realitzar formació i van ser contractats durant un 

mínim de 6 mesos. Van finalitzar la formació amb certificat: 65. Nombre de joves 

inserits: 61 (7 contractes indefinits). Nombre d’empreses col·laboradores: 37. Nombre 

d’empreses que van sol·licitar ajut: 36 empreses, que van obtenir ajuts a la 

contractació. 

 2015. Iniciada al gener 2015 amb l’atenció a 90 nous joves que van realitzar formació 
en les especialitats de: Instal·lador/a telecomunicacions, Aux. Dependent de Comerç, 
Cambrer/a de pisos i Auxiliar de restaurant i bar. Els  i les joves que finalitzaven la 
formació eren contractats durant un mínim de 6 mesos. Van finalitzar la formació amb 
certificat: 87, es van inserir: 74 (8 contractes indefinits). Nombre d’empreses 
col·laboradores: 41, Nombre d’empreses que van sol·licitar ajut: 37 empreses. 

 2016. S’han portat a terme projectes integrals d’ocupació amb contractació: programa 
Treball i Formació (persones aturades no perceptores); programa Treball i Formació 
(renda mínima d’inserció); projecte Treball als barris, programes de Qualificació 
Professional i programes d’Experienciació Laboral; Programa Plans d’Ocupació 
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Municipals i Cases d’oficis. La taula següent mostra les dades de participació de joves 
de 16-29 anys, durant l’any 2016, als programes mixtes de formació i treball impulsats 
per Barcelona Activa: 
 
Programes i mesures, persones de 16-29 anys. Total i desagregat per sexes 

Programes i mesures  Total % Dones % Homes 

Programes plans d'ocupació SOC 2015-16 27 56% 44% 
Programes plans d'ocupació municipals 2015-16 411 64% 36% 
Dispositius d'inserció Treball als barris 2015-16 395 41% 59% 
Cases d'Oficis Treball als barris 2015-16 85 28% 72% 

 

 

Acció 

113 

Desenvolupar el Pla d’Ocupació d’acord amb la proposició aprovada el 18 de gener al 
Consell Plenari. 

Aquesta és una mesura global inclosa en el Pla d’Adolescència i Joventut que fa referència a 

tot el Pla d’Ocupació. Es dona compliment de les diferents accions de formació i orientació per 

a l'ocupació (vegeu les mesures del Pla de Xoc: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.6, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4). 

Durant el 2016 s’ha desenvolupat el nou Pla per al Foment de l’Ocupació Juvenil de Qualitat. 
2016 – 2020. 

 

Acció 

118 

Impulsar la Taula Empresa-Treball, com a eina per a l’avaluació i el seguiment 
permanent del Pla d’Ocupació juvenil. 

Aquesta mesura està prevista dins del Pla d’Ocupació i ha comportat la realització de les 

reunions següents:  

 2013. Realitzades: 2 Reunions de treball (maig - desembre 2013)  

 2014. Sessió de treball realitzada: Juliol de 2014. 

 2015. El 29 de gener de 2015, es realitza la quarta reunió de la Taula per a fer el balanç 

de les actuacions del 2014. 

 2016. El 19 de setembre de 2016 es va realitzar la Taula per al Foment de l’Ocupació 

Juvenil i de Qualitat. 

 

Acció 

114 

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. 

El projecte Challenge Brief es va dur a terme l’any 2013. El seu objectiu era identificar, donar 
visibilitat i obrir oportunitats per a la implantació de les millors innovacions que s’haguessin 
desenvolupat a nivell mundial per a l'educació. A través de la iniciativa “Social Innovation for 
Communities”, UpSocial era soci estratègic d'aquest desafiament que comptava amb la 
col·laboració del Centre de Recerca per a l'Educació Científica i Matemàtica (CRECIM) de la 
Universitat Autònoma de Barcelona. 

El projecte va consistir en identificar 302 innovacions a partir de tres reptes, i els jurats en va 

seleccionar 13. A octubre 2013, 12 mesos després de l’inici del projecte, 7 innovacions estaven 

en procés d’implantació i 4 estaven en procés de negociació. D'altra banda, es van fer diverses 

activitats de promoció de la iniciativa: 

http://www.upsocial.org/ca/sic/la-iniciativa
http://www.upsocial.org/ca/sic/la-iniciativa
http://www.crecim.cat/portal/index.php/ca-ES
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o Acte públic al CaixaForum amb 150 persones pel repte sobre atur juvenil. 

o Acte públic al CaixaForum amb 380 persones pel repte sobre discapacitat. 

o Acte públic al Palau Macaya amb 115 persones pel repte sobre monoparentals. 

o Negociació amb Eurocities per implantació a Birmingham, Rotterdam i 

Estocolm.  

o Nous reptes en marxa a Catalunya, a nivell estatal i a l’estranger. 

No va tenir continuïtat els anys següents.  

 

Acció 

115 

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

Acció 

122 

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

L’Àrea d’Economia Empresa i Ocupació, mitjançant Barcelona Activa, juntament amb el 
Departament de Joventut va posar en marxa el maig del 2013 el Servei “Barcelona Treball 
Joves”. Aquest servei té l’objectiu d’orientar els joves d’entre 16 i 29 anys que busquen feina, 
millorant el seu perfil professional amb els recursos de Barcelona Activa.  

 2013 2014 2015 2016 

Joves atesos 1.059 2.777 2.214 4.836 

 

Acció 

53/116 

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

Els Punts d’Informació Juvenil duen a terme cada any dues campanyes d’informació sobre 
treball a l’hivern i treball a l’estiu.  

 2013 2014 2015 2016 

Sessions informatives 77 86 72 64 

Participants 1.802 1.339 1.462 1.406 

 

Acció 

117 

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

Per tal de donar contingut a les campanyes d’informació sobre treball a l’hivern i treball a 

l’estiu, es capten empreses que puguin oferir aquest tipus de feines a les persones joves.  

 2013 2014 2015 2016 

Nombre d’empreses entrevistades 55 120 32 72 

Nombre d’empreses captades 18 18 27 33 

 

Acció 

124 

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

 

Amb aquesta acció es feia referència als programes PILS (Programa d’inserció Sociolaboral) i 
PROPER (Programa Personalitzat per a la Recerca de Feina). 
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Nombre de joves atesos 2014 2015 

Programa A PILS 88 47 

Programa PROPER 67 49 

 

Per 2016 està en marxa una pròrroga del programa de gener a març. A partir d’abril està 
previst que els programes PISL i Proper s’integraran en el Programa Labora (programa 
d’inserció sociolaboral dirigit a persones en risc d’exclusió i amb especials dificultats d’inserció 
al mercat de treball). 

3.2 OFERIR ESPAIS DE RECERCA DE FEINA: 

 

Acció 

80 

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

Es duen a terme reunions de coordinació amb el Departament de Joventut.  

 
 2013 2014 2015 2016 

Reunions realitzades 4 (trimestrals) (12 mensuals) 12 (mensuals) 12 (mensuals) 

 

 

Acció 

81 

Consolidar els assessoraments laborals de la xarxa PIJ. 

Els 11 PIJ de la ciutat han realitzat els assessoraments laborals següents: 

 

 2013 2014 2015 2016 

Reunions realitzades 976 1.114 1.054 1.008 

 

Acció 

83 

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. 

Tots els punts JIP en funcionament han rebut el material de difusió de les campanyes en el 

moment en que aquestes es duien a terme. 

Acció 

84 

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

El 2013 se’n van dur a terme 4 accions formatives als 6 tècnics responsables dels serveis 
d'orientació acadèmica i professional. El 2014 se’n van fer 5. El 2015 se’n van fer 4. El 2016 
se’n van fer 4. 

 

Acció 

108 

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

El 2013 es va iniciar aquesta activitat, que consistia a fer conèixer el món professional a través 
de la visita de diferents centres professionals per veure “in situ” com es desenvolupen 
diferents professions (aeroport, centre sociosanitari, bombers i ràdio). Com que la participació 
només va ser de 5 persones, es va deixar de fer.   
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Acció 

119 

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

El 2013 hi havia un conveni que es va renovar el 2014, amb l’objectiu d’establir i regular la 
col·laboració entre la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Barcelona en matèria de 
joventut amb un import de 54.000 €. Aquest conveni es va convertir en un contracte-programa 
signat el 2015, amb la mateixa finalitat d’establir i regular la col·laboració entre la Generalitat 
de Catalunya i l'Ajuntament de Barcelona en totes les accions comunes de joventut, per un 
import de 45.000 €. El 2016 no es va fer. 

 

Acció 

120 

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

A través del perfil “Fanàtics de Barcelona” es difon informació sobre les activitats adreçades a 
la població jove de la ciutat. Actualment aquesta pàgina està aturada, ja que es creu que el 
jove de la ciutat no s’identifica prou bé amb el nom de la pàgina. És per això que s’està 
replantejant, d’una banda, el canvi de nom de la pàgina per apropar-la al jove de la ciutat i, 
d’una altra, que la pàgina passi a ser gestionada pel CIAJ. Aquesta acció no s’ha dut a terme. 

 
Facebook 2013 2014 2015 2016 

Nombre de seguidors 2.391 5.745 6.580 - 

 

Pel que fa a les ofertes de temporada hi ha 534 seguidors (fins l'agost hi havien 9.421 fans, 
però Facebook va tancar la pàgina i ara s'està recuperant). 

 

Acció 

125 

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

Es tracta d’un servei d’orientació i recerca de feina per als joves de 16 a 25 anys, que vol 
contribuir a lluitar contra l’atur juvenil i donar compliment a la mesura 1.4 del Pla d’Ocupació.  
Barcelona Treball Joves té la vocació de ser un servei estable i permanent al llarg de tot l’any 
que està a disposició dels joves per acompanyar-los en el seu camí d’accés al món laboral.  
 

Butlletí Barcelona Treball 2013 2014 2015 2016 

Continguts nous 312 216 216 168 

Núm. de butlletins 73 48 48 42 

 
Concretament, pel que fa al butlletí de Barcelona Treball joves, que és quinzenal, el 2015 hi ha 

hagut 30 continguts nous i s’han fet 10 butlletins; el 2016 hi ha hagut 35 continguts nous i 

s’han fet 8 butlletins. 

Acció 

126 

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

Aquests contactes es duen a terme per tal de captar ofertes de treball de temporada que es 
puguin difondre als PIJ. El 2015 es va canviar la fórmula de treball d’aquesta acció: es van 
realitzar 3 visites a centres comercials de proximitat per portar cv amb els participants al taller. 
El 2016 no es va realitzar cap acció. 
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 2013 2014 2015 2016 

Contactes realitzats 5 12 3 visites 0 

 

3.3 VETLLAR PER LES CONDICIONS LABORALS: 

 

Acció 

82 

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

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, així com en les accions referides a drets i deures laborals. 

 

Acció 

123 

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

El 2014 es va aprovar un decret d’alcaldia que afegeix una clàusula social de contractació 
responsable, permetent que els licitadors de l’ajuntament incloguin diferents perfils 
vulnerables en la contractació. 

 

Acció 

127 

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

Acció 

128 

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

Barcelona Activa introdueix mòduls de formació sobre drets i deures dels treballadors als 
programes de formació per a l’ocupació que fan els joves.  

 
 2013 2014 2015 2016 

Accions realitzades 3 11 5 8 

Assessoraments juvenils laborals 222 135 158 151 

 

* No s'ha fet cap difusió específica però sí està present en totes les explicacions de les 
assessories enllà on s'ha fet (webs, sobretot). 

  

Acció 

129 

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

Aquesta acció correspon a la Generalitat i no s’ha dut a terme.  

Acció 

130 

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

Acció 

105 

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

 

 L'any 2013 es va introduir la modalitat de microempresa al projecte, que ja comptava 

amb dues edicions (2012 i 2013). I es va dur a terme un taller sobre SROI durant la 

Setmana de la Responsabilitat Social, amb 12 empreses assistents.  
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 L’any 2014 es van treballar en aspectes de conciliació, coincidint amb l'any de la 
família 2014. A més, es va participar a la setmana de la RSC i es va dur a terme el 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. Hi van assistir al voltant de 60 
persones. El mateix any la xarxa Nust va passar a format part de l'Acord Ciutadà per 
una Barcelona inclusiva. 

 Durant el 2015 es van presentar un total de 29 empreses de les quals 11 eren 
microempreses, formades per persones emprenedores joves. 

 L'edició 2016 es van presentar 31 empreses al Premi a l’empresa innovadora en 
conciliació i usos del temps. Hi van haver 4 categories i una menció especial a una 
empresa de la Xarxa d'Empreses NUST (Nous Usos Socials del Temps). Es va formar un 
Grup Motor format per 15 empreses que es va dividir en tres equips de treball per 
tractar temes d'interès de la Xarxa com ara: 

- Reforma Horària i Pacte del Temps 
- Comunicació i difusió de bones pràctiques 
-  Àmbit social de les empreses (Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva, 
voluntariat etc...). 

 

3.4 CAPACITACIÓ PER A L’EMPRENEDORIA: 

 

Acció 

56 

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. 

Aquesta tasca d’informació es fa a través dels PIJ que hi ha a tots els districtes de la ciutat. 
Durant el 2013 s'ha realitzat una tasca d'informació continuada en els PIJ, amb un total de 976 
assessoraments. El 2014 s'ha posat en marxa l'assessoria en emprenedoria a un districte de la 
ciutat, que estava previst ampliar a altres districtes durant el 2015. El 2015 s’ha realitzat una 
assessoria en emprenedoria a un districte de la ciutat (Ciutat Vella), a més del Viver 
emprenedoria de La Fontana. El 2016 continua l’assessoria d’emprenedoria i el Viver 
emprenedoria de La Fontana, a més del 10 Punt PIJ de la ciutat. 

 

Acció 

78 

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

Acció 
135 

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

D’una banda, es va col·laborar amb el cicle d'emprenedoria del Consell Comarcal del 
Barcelonès. D’altra banda, es va iniciar el servei durant el mes de maig 2014 i hi van haver 38 
assessoraments. El 2015 hi van haver 66 assessoraments. El 2016 hi van haver 62 
assesoraments. 

 2013 2014 2015 2016 

Assessoraments realitzats - 38 66 62 

 

Acció 

279 

Oferir des de l'Intercanviador jove el treball per fomentar la creativitat i 

l'emprenedoria. 
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Des de l’intercanviador jove localitzat a l’Espai Jove Garcilaso es promou els intercanvis de 
coneixements, habilitats i experiències entre joves com alternativa d’oci. Es fomenta la 
implicació i corresponsabilitat dels/les participants per a ser protagonistes dels seus propis 
aprenentatges i es desenvolupa habilitats socials per al creixement personal, facilitant canals 
de participació i els recursos necessaris per tal que els/les adolescents i joves generin noves 
iniciatives i projectes. La fórmula amb la qual es duu a terme és mitjançant el clubs. Els clubs 
són les activitats en grup a través de l’intercanvi que s’ofereixen a l’Intercanviador Jove. El 
2016 hi ha hagut un total de 454 usos dels clubs amb una mitjana de participació anual de 787 
adolescents i joves. 

Acció 

85 

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

 

El 2013 es van fer dues sessions formatives sobre tècniques de coaching, amb 43 participants. 

Els dinamitzadors dels punts JIP van fer un total de 4 sessions de coaching, amb 12-14 

persones. El 2014 aquesta acció es va deixar de fer.  

 

Acció 

131 

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

El Programa “Emprendre amb Valors” ha tingut un creixement important entre 2013 i 2015. El 

2016 hi ha hagut menys participants que el 2015, però el projecte s’ha consolidat.  

 
 2013 2014 2015 2016 

Nombre de centres participants 5 40 80 47 

Nombre d'alumnes participants 135 1.080 3.500 2.701 

 

 

Acció 

132 

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

S’han realitzat 2 edicions del programa cada any, amb el nombre de joves participants 

següents: 

 2013 2014 2015 2016 

Edicions del programa 2 2 2 2 

Nombre de joves participants 40 36 39 38 

 

Acció 

134 

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

 

 2013: S’han realitat 2 edicions del Programa Idees amb Futur amb 42 participants. 
Servei d’emprenedoria: s'han acompanyat a 641 persones emprenedores de 30 anys o 
menys, que formaven part de 534 projectes acompanyats. 

 2014: 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 
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emprenedoria entre els joves, com és el cas de l’edició dels “Premis FP Emprèn” 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”. 

 2015: En el 2015 s’han realitzat 2 edicions del Programa "Idees amb futur" amb 39 
participants. Durant el transcurs de 2015, s’han acompanyat els projectes empresarials 
de 546 pesones emprenedores menors de 30 anys mitjançant els diferents  serveis i 
programes d’Emprenedoria de Barcelona Activa. En el total d’accions de la direcció 
d’Emprenedoria han participat 3.153 usuaris i usuàries, 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 Emprèn” a la iniciativa emprenedora de la Formació 
Professional a Barcelona, promogut per la Fundació Barcelona FP.  S’han realitzat 
accions de sensibilitazació d’emprenedoria a difrerents centres educatius així com 
s’han realitzat accions de recolzament com el “Be an Entrpreneur”. 

 2016: S’han realitzat 5 sessions del Programa Garantia d’èxit, amb 53 participants. Hi 
ha hagut 3.292 participants en activitats d’emprenedoria.  

 
 2013 2014 2015 2016 

N participants joves en activitats d’emprenedoria 641 546 3.153 3.292 
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Eix 4. Habitatge 

Objectius: 

 

 Afavorir l’emancipació juvenil, facilitant l’accés a l’habitatge. 

 

Resum de l’eix: 

Aquest eix està dedicat només a l’habitatge. Per això és el que conté menys accions de tots.  

Des de la crisi econòmica, l’habitatge de lloguer social ha quedat molt reduït en el cas de la 
població jove. D’una banda, les dificultats per trobar feina han frenat els processos 
d’emancipació juvenil. D’altra banda, les prioritats generades per les situacions d’emergència 
social han fet que s’accentués l’oferta d’habitatge protegit per a les famílies en situació de 
sense llar. En canvi, s’han obert noves vies per a l’accés a l’habitatge assequible per a la 
població jove, a través de l’habitatge amb dret de superfície.  

Pel que fa a la informació i assessorament que s’ofereix als Punts d’Informació Juvenil, ha anat 
millorant la coordinació amb la Borsa d’habitatge i la Borsa de lloguer social, així com les 
accions concretes d’assessorament que desenvolupen els PIJ.  

 

 

  

38% 

75% 

100% 

80% 

2013 2014 2015 2016

Accions completades d'Habitatge 
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Accions realitzades i indicadors: 

4.1 PROMOURE EL LLOGUER SOCIAL I ALTRES MODALITATS D’HABITATGE 

 

Acció 

136 

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. 

La borsa de lloguer social compta amb una oficina de mediació que atén les sol·licituds i facilita 
els contractes. Pel que fa a la contractació anual), la inestabilitat econòmica fa inviables molts 
sol·licitants i aquells que sí ho són no troben les seves preferències als habitatges de la Borsa. 
A més, la creació del programa de Cessió està derivant habitatges en aquest programa, 
minvant la capacitat de contractació de la Borsa.  

Pel que fa a les resolucions anuals, es manté la tendència dels  anys anteriors i  superen el 
nombre de nous contractes  i provoquen que el total de contractes vigents continuï minvant. 
La causa principal que motiva la resolució és la situació econòmica dels llogaters, que els fa 
cercar habitatges fora de la Borsa (a altres municipis) o altres alternatives residencials (els 
joves fan retorn al nucli familiar i, en el cas dels immigrants, retorn al seu país d'origen). Els 
canvis de la unitat convivenc ial (separacions o baixa d'un llogater) és una altra de les causes 
de resolució de contractes. 

 
  2013 2014 2015 2016 

Sol·lcituds de joves inscrits l’any 168   272 232 224 

Acumulat sol·licituds Joves 939 1.212 1.389 1.628 

Contractes fets l’any de Borsa Jove 35 28 13 13 

Acumulat de contractes vigents Borsa Jove 361 317 251 227 

 

 

Acció 

141 

Assegurar l'assignació ràpida i transparent de l'habitatge social de la ciutat, en poques 
setmanes o mesos a partir de la seva finalització. 

Aquesta acció només pot ser realitzada en el marc de l'assignació de l'habitatge social a la 
ciutat i en els paràmetres que estableix Hàbitat Urbà. No existeix una prioritat específica per 
als joves en l'assignació d'habitatges. Tenint en compte les necessitats socials caldria valorar si 
s'han de prioritzar els joves o altres perfils socials en l'assignació d'habitatges socials. 

 

Acció 

137 

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

L’assessoria d’habitatge compartit, iniciada al març de 2014 va realitzar aquesta tasca. Durant 
el 2014 hi va haver 70 assessories d’habitatge compartit. El 2015 el nombre d’assessories 
d’habitatge compartit va ser de 106. El 2016 el nombre d’assessories d’habitatge compartit va 
ser de 176. 

 

Acció 

139 

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. 

Acció no realitzada.  
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Acció 

149 

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. 

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. Durant el 2015 es va fer una acció de "noves formes d'accedir a 
l'habitatge", concretament de la masoveria urbana. Hi van assistir 14 persones. El 2016 dintre 
del cicle “Vols compartir pis?” que realitzat des de l’Assessoria d’Habitatge Compartit (AHC)  es 
van fer xarrades  i taules redones sobre noves formes d’habitatge com: “Masoveria urbana i 
sessió d’ús, dos exemples d’habitatge alternatiu”, i “Muntem una cooperativa d’habitatge”. 

 

Demanda d’habitatge de protecció oficial 2013 2014 2015 2016 

Sol·licituds 12.475 272 7.042 8.272 

 

4.2 SERVEIS D’INFORMACIÓ I PROMOCIÓ 

 

Acció 

138 

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. 

Acció 

144 

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

Tant els PIJ com les Oficines d'Habitatge assessoren els joves que demanen informació sobre la 
Borsa de Lloguer Social.  

Derivacions i consultes realitzades:  

 

 2013 2014 2015 2016 

Derivacions i consultes 1.092 1.247 886 832 

 
 

Acció 

140 

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

El 2013 es va desenvolupar la Xarxa d’Oficines d’Habitatge de l’Ajuntament de Barcelona. Però 
encara no s’havia realitzat un pla específic per a joves en cada districte. L’acció va quedar 
pendent de realització. 

 

Acció 

142 

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. 

Durant el 2013 es va formar els informadors del PIJ sobre el dret de superfície com a eina per 
aconseguir que els joves tinguin accés a l'habitatge a un preu més assequible. Durant els 2014 i 
2015 es va fer una formació específica sobre habitatge compartit. Durant el 2016 es va fer 11 
formacions específiques en matèria d’habitatge compartit i ajuts a l’habitatge. 
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Acció 

143 

Impulsar mesures i assessoraments especialitzats en habitatge compartit. 

Acció 

146 

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

El 2013 aquesta acció estava en preparació. El 2014 es van realitzar 70 assessoraments 
d’habitatge compartit des del mes de març, mentre que el 2015 se’n van fer 106. El 2016 es 
van realitzar 176. 

 

Acció 

147 

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. 

Les consultes sobre habitatge que arriben a la xarxa de PIJ es deriven les consultes sobre 
habitatge a les Oficines d'Habitatge. A partir del 2015 es van començar a realitzar activitats (5), 
com ara xerrades i market place, amb 57 assistents. El 2016 es van realitzar 9 activitats amb un 
total de 108 assistents. 

 

  

Acció 

145 

Assegurar que les borses joves d’habitatge disposen d'informació suficient sobre el 
nivell d’accessibilitat o la possibilitat d’adaptació dels pisos. 

En tots els casos s'informa sobre l'accessibilitat dels pisos. Aquesta acció es va eliminar del Pla.  

 

 

Acció 

148 

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

Aquesta acció es va preparar durant el 2013 i es va posar en marxa l’any 2014, amb una acció 
amb 6 assistents. El 2015 hi va haver 38 assistents. El 2016 hi va haver 38 assistents. 
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Eix 5. Salut (i consum) 

Objectius: 

 Fomentar hàbits saludables. 

 Prevenir conductes de risc. 

 

Resum de l’eix: 

L’eix de salut ha tingut un desenvolupament molt ampli en el Pla d’Adolescència i Joventut 
2013-2016, ja que ha tingut com objectiu treballar tant la prevenció de riscos associats a la 
salut (drogodependències, sexualitat) com la promoció d’hàbits saludables (activitat i consum).  

Des de l’Institut Barcelona Esports es desenvolupen programes de foment de l’esport, que 
juntament amb programes de base comunitària permeten oferir als adolescents i joves de la 
ciutat un ampli ventall de recursos per a la introducció a la pràctica esportiva.  

Pel que fa a la prevenció de riscos, s’ha treballat sobre la sensibilització sobre el consum de 
drogues i alcohol. Així mateix, s’han introduït la informació sobre hàbits de consum saludables 
i prevenció de l’obesitat i el sobrepès, tenint en compte els nivells de presència que té en la 
població més jove.  

Un altre dels elements específics d’aquest Pla ha estat la introducció d’aspectes relacionats 
específicament amb l’etapa de l’adolescència i la parentalitat en aquesta etapa. En aquesta 
línia s’han inaugurat dos recursos, a l’Espai Jove Garcilaso i al Centre Cívic La Sedeta, per oferir 
orientació i suport a adolescents i famílies d’adolescents.  

 

 

  

94% 

91% 
90% 

100% 

2013 2014 2015 2016

Accions completades de Salut 
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Accions realitzades i indicadors: 

 

5.1 PROMOURE L’ACTIVITAT ESPORTIVA 

 

Acció 

151 

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. 

 
 Durant el 2013 s'han rebut 23 propostes diferents entre matinals de futbol Inter 

instituts, activitats al pati, masterclass i tallers tipus zumba, batuka... 
 Durant el 2014 s'han rebut 17 propostes diferents d'activitats relacionades amb 

l'esport. 
 Durant el 2014 s'han rebut 17 propostes diferents d'activitats relacionades amb 

l'esport: hip hop, campionat de ping-pong, torneig de futbol, escacs, zumba, etc. 
 Durant el 2016 s’han rebut 23 propostes diferents entre matinals de futbol Inter 

instituts, zumba, hip hop, campionat de basquet, entre altres. 

 

 2013 2014 2015 2016 

Propostes rebudes als JIP 23 17 17 23 

 
 
 

Acció 

152 

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

“Convivim esportivament” és una iniciativa que té per objectiu promocionar la pràctica de 
l’esport i l’activitat física entre els infants i joves de diversos barris de la ciutat com a eina de 
foment de la inclusió social. 

 

Convivim esportivament 2012 - 13 2013 - 14 2014 - 15 2015-16 

Nombre de participants 1.610 2.130 2.127 2.435 

Grups d’activitats 94 142 143 174 

 

 

Acció 

249 

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

El programa està dirigit a joves exposats a dinàmiques de risc social i discriminació per raons 
culturals, d’origen, de gènere, o de situació socioeconòmica, entre altres. En aquest cas, es 
potencia la utilització dels espais esportius urbans i les instal·lacions municipals, i es treballa 
conjuntament amb els educadors de barri. Es proposen activitats físiques, esportives i 
expressives tradicionals (voleibol, futbol sala, arts marcials....) i altres més alternatives (criquet, 
triatló...) que donen resposta a la demanda d’aquests joves. 
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Activitats organitzades: 

 

Pla Eines per la Convivència 2012 - 13 2013 - 14 2014 - 15 2015-16 

Nombre de participants 550 720 862 647 

Grups d’activitats 22 48 35 . 

 

    

Acció 

150 

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

A banda d’obrir-se fora d’horari lectiu per a l’ús lliure de les instal·lacions, els patis escolars 
oberts també ofereixen activitats, tant esportives com artístiques i lúdiques, dinamitzades per 
un monitor. 

Durant l'any 2015 el Programa Patis Escolars Oberts al Barri ha tingut 346.086 usos a 69 patis.  

S'han organitzat 461 dinamitzacions educatives amb 14.609 usos en total. D'aquestes 
dinamitzacions 128 han estat activitats esportives amb un total de 2.134 usos. 

Durant l'any 2016 el Programa Patis Escolars Oberts al Barri ha tingut 275.326 usos a 68 patis.  

S'han organitzat 497 dinamitzacions educatives amb 13.323 usuaris en total. D'aquestes 
dinamitzacions 99 han estat activitats esportives amb un total de 1.679 usos. 

 

Patis oberts 2013 2014 2015 2016 

Nombre de Patis Escolars Oberts 63 68 69 68 

Activitats realitzades 54 127 128 99    

Usos 2.422 1.926 2.134 1.679 

 

Acció 

250 

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

La iniciativa “De Marxa... Fent Esport!” forma part d’un programa per a la prevenció dels hàbits 
tòxics i la promoció d’alternatives d’oci saludable anomenat De Marxa Sense Entrebancs, 
propietat de l’ASPB (amb el finançament del Plan Nacional sobre Drogas) i amb el suport de 
l’Institut Barcelona Esports de l’Ajuntament de Barcelona. S’organitzen en centres esportius 
amb la implicació dels centres educatius i la participació de l’alumnat. 

Activitats organitzades: 

 

 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 

Centres esportius implicats 6 6 6 6 

Centres educatius implicats 37 40 50 47 

Alumnes 1.843 2.310 2.675 2.620 
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Acció 

153 

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

Per tal de facilitar les pràctiques esportives en el medi urbà s’han construït espais nous i se 
n’han remodelat d’altres.  

 Durant el 2013 es van construir i remodelar 2 nous Parcs Esportius Urbans. 
 Durant el 2014 es van remodelat 2 espais nous: l’espai de les 3 xemeneies i el Parc 

Esportiu de la Via Favència. En total hi havia 5 espais a la ciutat. 
 Durant el 2015 no es va crear cap altre nou espai o parc esportiu urbà a la ciutat. 
 Durant el 2016 s'ha fet el Parc Esportiu de Baró de Viver (Sant Andreu). 

5.2 PREVENCIÓ DE RISCOS I PROMOCIÓ DE LA SALUT 

 

Acció 

156 

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

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. Aquesta acció va ser 
eliminada del Pla el 2015 perquè era massa genèrica.  

 

Acció 

173 

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 afectiu-sexual. 

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. Els programes són els 
següents: 

o Programes de Salut a l'escola:  

 “Passi, sobre canyes i petes, parlem-ne, no et tallis, canvis, i tu 
què en penses?” 

o Programes de Salut sexual i reproductiva*: 

 “Programa de consell d’anticoncepció per adolescents RAM i 
el  programa d’atenció a la dona de la Tarda Jove” 

o Programes sobre drogodependències:  

 “Programa de Salut a les escoles, de marxa fent esport, 
accions d’Energy Control, atenció a joves consumidors de 
substàncies addictives...” 

o 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. 

El curs 2014-2015, els temes tractats en les activitats de promoció de la salut han estat:  

o 31,4% alimentació 
o 25% sexualitat i afectivitat 
o 19,1% tabac 
o 15,8% alcohol i altres drogues 
o 7,1% altres temes (canvis  a l’adolescència, primers auxilis, seguretat vial, 

activitat física,…) 
o 1,1% salut mental 
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o 0,5% maltractament i violència 

El curs 2015-2016, els temes tractats els Programes de Salut a l'escola  han estat:  

o 32,7% alimentació 
o 28,2% sexualitat i afectivitat 
o 17,7% tabac 
o 21,4% alcohol i cànnabis 

Acció 

155 

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

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. 

 

Acció 

158 

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. 

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 curs 2013-2014 es van fer les següents accions:  

 Aprèn a cuidar-te: 35 accions 

 Salut emocional: 26 accions 

 VIH: 63 accions 
 El curs 2014-15 es van fer les següents accions: 

 Aprèn a cuidar-te: 55 accions. 

 Salut emocional: 23 accions. 

  VIH: 60 accions. 

 Diada de la felicitat: 32 accions. 
 El curs 2015-16 es van fer les següents accions: 

 Aprèn a cuidar-te: 24 accions 

 Salut emocional: 25 accions 

 VIH: 67accions 

 Hàbits saludables: 32 accions 

A més a més, es van fer intervencions temàtiques a l'aula. 

 

Acció 

160/177 

Abordar les qüestions de salut a 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). 

 

Quinzenes temàtiques de salut 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 

Accions desenvolupades 82 125 141 156 
Instituts implicats 66 70 70 70 
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Acció 

163 

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. 

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.  

Indicadors dels programes:   

Programes i iniciatives 2013 2014 2015 2016 

PASE.Bcn  69 57 53 

Sobre canyes i petes  72 63 60 

Canvis  83 84 80 

Parlem-ne! No et tallis  73 75 74 

Fem Salut  22 20 18 

  

   

Acció 

164/172 

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

Acció 

168 

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. 

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. 

 Programa Salut-Escola. 

 Programes de prevenció de drogodependències.  

 Programes de problemes de salut alimentària 

 Programes relacionats amb el benestar dels adolescents i 
joves. 

 Programes de base comunitària. 

 

Durant el curs 2013-2014 es van realitzar un total de 2.026 consultes. 

El nombre de centres escolars a la ciutat de Barcelona en el curs 2014-15 va ser de 206 centres 
de secundària, d’aquests van participar en el PSiE 103 (50% de participació). El PSiE va 
enregistrar per l’aplicació del programa un total de 1.782 activitats de promoció de la salut i 
1.634 consultes obertes. Durant el curs 2015-2016 es van realitzar un total de 1.518 consultes. 
El nombre de centres escolars a la ciutat de Barcelona en el curs 2015-16 va ser de 209 centres 
de secundària, d’aquests van participar en el PSiE 109 (52,2% de participació). El PSiE va 
enregistrar un total de 2.650 activitats de promoció de la salut i 1.311 consultes obertes. 

 

Acció 

169 

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. 

Aquesta acció es treballa en la quinzena de salut “Aprèn a cuidar-te” i en les consultes 
individuals. S'han dedicat a aquesta temàtica un total de 137 quinzenes, s’han tingut 12.182 
consultes individuals en l’àmbit de la salut (incloent-hi tots els temes de salut), el 24% del total 
de consultes. El 2016 s’ha treballat la quinzena temàtica “Consum de Drogues” que pretén 
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potenciar la capacitat crítica i informar de possibles efectes i conseqüències que poden patir 
després de consumir drogues. 

 2013 2014 2015 2016 

Quinzenes dedicades a la temàtica 43 36 26 32 

Consultes individuals en l’àmbit de salut 1.983 3.356 3.474 3.369 

% del total de consultes 21% 25% 25% 24% 

 

Acció 

174 

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

El programa “Salut als barris” treballa tots els aspectes de salut, a més de la parentalitat 
positiva. S’ha anat implantant progressivament a diferents barris: Besòs-Maresme, Poblesec, 
Roquetes, Sant Pere-Santa, Caterina-la Ribera, Ciutat Meridiana,Torre Baró, Vallbona, 
Barceloneta, Bon Pastor, Baró de Viver i Raval. El 2016 el programa es va ampliar a Gòtic, 
Marina del Port, Marina del Prat Vermell, Turó de la Peira, Can Peguera, Trinitat Vella, St Genís 
dels Agudells, La Teixonera, El Carmel, Verdun. 

 

5.3 SALUT SEXUAL I REPRODUCTIVA 

 

Acció 

159 

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. 

Durant aquest període s’han mantingut el nombre de màquines existents (63), atès que s'ha 
vist que eren suficients. 

 

Acció 

267 

Implementació de la mesura de govern sobre salut sexual i reproductiva. 

287 Implementar la proposició de proporcionar informació i l'assessorament legal, mèdic i 
psicològic a les noies de 16 a 18 anys, per tal de garantir l’exercici del seu dret a 
l’avortament. 

Aquesta acció es va introduir el 2015 a partir del Pla de Treball, que inclou mapa d’actius i 
objectius, a més de la proposta de prioritats del 2016, que implica la creació de la Base de 
Dades del mapa d’actius; grup avortament i grup educació.  

L’any 2016 la Mesura que ha passat a ser Estratègia de Salut Sexual i Reproductiva es va seguir 
desenvolupant amb el mapa d’actius i el treball dels grups segons els àmbits: de l’avortament, 
educatiu (escolar), treball sobre les ITS, comunitari i familiar i d’atenció integral amb un mínim 
de quatre reunions cada grup de treball. 

 

Acció 

166/170/175 

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. 

Acció 176 Conveni de col·laboració amb el CJAS. 

Des del CJAS s’ofereix informació, assessorament i acompanyament a les persones joves que 
necessiten suport en matèria de salut sexual i reproductiva.  

 Durant el 2013 s’han realitzat 1.674 visites de primer accés i 2.711 visites d’usuaris 
anteriors. En total, 4.385 visites i 4.842 consultes. 
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 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 

 El 2015 el CJAS ha atès personalment 2.404 persones. 
 L’any 2016 es va atendre 2.334 joves que van realitzar un total de 3.738 visites, fent un 

total de 4.410 consultes. Cada jove ha pogut visitar el centre més d’una vegada i haver 
fet més d’una consulta per visita. Les primeres visites (nous usuaris) que es van 
realitzar l’any 2016 van ser 1.661. 

 

 2013 2014 2015 2016 

Persones ateses al CJAS - 9.813 2.404 2.334 

Visites totals 4.385 3.424 - 3.738 

Consultes totals 4.842 6.969 - 4.410 

 

 

 

Acció 

171 

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

Hi ha 8 CAP que ofereixen aquest servei, a més del Centre Jove d'Anticoncepció i Sexualitat de 
Barcelona (CJAS). 

 

Acció 

162 

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

Acció no realitzada.  

 

5.4 PREVENCIÓ DE DROGODEPENDÈNCIES 

 

Acció 

154 

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

Entre els dos grups s’han realitzat un total de 15 sessions els anys 2013 i 2014, i 12 sessions 
l’any 2015. El 2016 es van realitzar 10 sessions. Un/una tècnic per part del Departament de 
Joventut ha assistit a totes les sessions. 

 

Acció 

178 

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

Durant els anys 2013-2015 els programes " EsForSa’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 ocupant d’aquesta manera el seu temps. Alguns 
assoleixen el títol de monitor. 

El 2015, el programa la Karpa va tenir 109 usuaris i el programa EsForSa’t, 41 usuaris. Les 
dades corresponents a 2016 són 97 i 44 respectivament. A més, durant el 2015 els programes 
"Divendres al pou" van tenir 221 usuaris, "Divendres alternatius": 280, i "Amics i Circ": 12. Les 
dades corresponents a 2016 són 266, 404 i 12, respectivament. 
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Acció 

273 

Edició de la Guia de Drogues. 

Aquesta acció ha estat incorporada el 2016 per part del Consell de la Joventut de Barcelona i 
s'ha editat la guia a començaments del 2017. 

 

 

 

Acció 

272 

Difusió de la guia "Addicció a les noves tecnologies i a les xarxes socials". 

Aquesta acció ha estat incorporada el 2016 per part del Consell de la Joventut de Barcelona. La 
guia s'ha fet arribar a biblioteques, casals de barri, Casals i Espais Joves, Caus i Esplais, Centres 
Oberts, Centres Cívics, Entitats del CJB, Serveis Educatius de Districte (CRP), Escoles i Instituts 
de Secundària, PIJs, Punts d'Informació genèrics. Així mateix s'han entregat exemplars en 
paper a tots els equipaments i serveis juvenils que ho han demanat i que no necessàriament 
són de la ciutat de Barcelona. 

 

5.5 SALUT I PARENTALITAT 

 

Acció 

251 

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). 

Aquesta acció es du a terme a través del Programa de desenvolupament d’habilitats parentals 
per a famílies. El programa és un recurs dirigit als professionals que treballen en la intervenció i 
orientació familiar; sanitat, serveis socials, associacions de barri, institucions educatives, etc. El 
programa tracta diversos temes (expectatives, necessitats d'atenció, autoestima, sentiments i 
opinions, etc.), que es desenvolupen en 9-11 sessions. 

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

Durant el 2015 es van realitzar 46 grups de pares i mares, amb 428 pares i mares. 

Durant el 2016 es van realitzar 29 grups de pares i mares, amb 323 pares i mares. 

 

Acció 

252 

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. 

Aquesta acció es du  a terme a través del Programa Consells per a una família saludable, 
tractant d’aquesta manera la salut, l'alimentació i l'activitat física. 

 2014: es van realitzar 23 tallers. 
 2015: es van realitzar 18 tallers en un total de 13 centres, amb 188 usuaris nens i 

nenes i 154 famílies. Districtes: Ciutat vella, Nou Barris, Sant Martí, Horta-Guinardó, 
Sant Andreu. 

 2016: es van realitzar 17 tallers en un total de 12 centres, amb 250 usuaris nens i 
nenes i 146 famílies. Districtes: Ciutat Vella, Nou Barris, Sant Martí, Sant Andreu. 
 
 

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

La creació d’aquest Servei respon a les prioritats del mandat expressades al Pla d’Adolescència 
i Joventut 2013-2016 i al PAM 2012-2015. El mes de novembre de 2013 s’aprova la “Mesura de 
Govern per a la creació d’un servei per a adolescents i per a famílies amb fills i filles 
adolescents”.  El servei és impulsat i coordinat en un primer moment, per la Regidoria 
d’Adolescència i Joventut mitjançant la Direcció del programa d’Adolescència i Joventut de 
l’Àrea de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports.  El Centre per  a Famílies amb Adolescents (CPF) 
comença a funcionar a partir de juny de 2015, situat en un edifici de nova creació als Jardins de 
La Sedeta, al Districte de Gràcia. Amb aquest servei es pretén facilitar als pares i mares amb 
fills/es adolescents, un espai i recursos per enfortir les seves habilitats personals, cognitives, 
emocionals i comunicatives per tal que puguin redibuixar i trobar estratègies per a la funció 
parental durant l’adolescència dels fills.  

 

Acció 

165 

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. 

Del 2013 al 2015 es va preparar l’entrada en funcionament el servei per a famílies amb fills i 
filles adolescents a través del Centre de famílies i el centre de Garcilaso. El 2015 ja es trobava 
en funcionament. L’any 2016 el SAIF va atendre 181 famílies i un total de 780 persones van 
participar en activitats formatives. 

 
 
 

5.6 ACCIONS SOCIOEDUCATIVES 

 

Acció 

157 

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

Durant els anys 2013 i 2014 s’ha fet el programa “Som Nit” de la Creu Roja per a la prevenció 
de consum de substàncies perilloses per a la salut. També es posa en funcionament  “De marxa 
fent esport!” o  “Els divendres alternatius” entre d’altres. El 2015 s’ha tret aquesta acció del 
Pla.  

 

Acció 

161 

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

El 2013 es va aprovar 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. El 
valor d’aquest conveni ha sigut de 7.348,00 € per a cada any fins al 2016. 
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Eix 6. Participació 

Objectius:  

 Apropar la política municipal dels diferents agents als i les joves.  

 Implicar els i les joves en els processos de disseny, implementació i avaluació de les 
polítiques públiques i fer-los veritables protagonistes de les polítiques de joventut. 

 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. 

 Donar suport a la participació juvenil des de projectes col·lectius. 

Resum de l’eix: 

A més dels objectius assenyalats en el plantejament del Pla d’Adolescència i Joventut 2013-
2016, aquest eix de participació recull una part rellevant en forma d’accions de comunicació 
sobre associacionisme i sobre polítiques de joventut que cal remarcar. Des del Departament de 
Joventut es fa un esforç per comunicar i per tenir un feed-back per part dels i les joves de 
Barcelona, ja siguin associats o no. És veritat que aquesta comunicació s’ha produït fins ara per 
canals virtuals i molt poc de forma presencial. 

La difusió i el foment de la participació a través d’entitats es fa en l’etapa de l’adolescència a 
través dels punts JIP, així com a través dels recursos dels equipaments juvenils. En aquest 
sentit, el nucli essencial d’aquest eix és, però, les polítiques de suport a les entitats, a través 
del CRAJ, com un gran centre de recursos que a més té una gestió cívica. Però també a través 
del Consell de la Joventut de Barcelona, com a interlocutor i com a referent d’actuacions en 
aquest àmbit. Les subvencions i els recursos de territori, així com el desplegament del Pla 
d’equipaments i de la Xarxa d’equipaments han contribuït a consolidar una xarxa de recursos 
per a la participació juvenil molt madura.  

Finalment, un aspecte que ja compta amb algunes accions però que es pot continuar 
desenvolupant és la intervenció de les persones joves en les polítiques que els afecten 
directament, o bé la connexió entre política municipal i participació juvenil.  

 

 
 

  

84% 

88% 

95% 

89% 

2013 2014 2015 2016

Accions completades de Participació i Associacionisme 



71 

 

 

Accions realitzades i indicadors:  

6.1 PROMOURE LES VIES DE COMUNICACIÓ PARTICIPATIVES I INTERACTIVES 

 

Acció 

182 

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

Acció 

221 

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

Es promou la interacció i la participació dels joves amb les polítiques de joventut a través de la 
xarxa social Twitter.  

  

Twitter 2013 2014 2015 2016 

Nombre de seguidors 2.131 2.761 3.405 4.150 

 

Acció 

208 

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

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 
tenia un blog de difusió de qüestions que afecten les entitats juvenils al diari ARA. 

 

Acció 

210 

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. 

Aquesta acció està vinculada a l’aprovació de la mesura de govern sobre el lleure educatiu, que 
estava prevista per al 2014. 

El març/abril de 2015 es van produir i distribuir 15.000 quadríptics (1.500 a cada districte), a 
més de banderoles (500 banderoles cara b), notícies al web de Joventut, al Butlletí de joventut 
i a les xarxes socials. 

El setembre de 2015 es van produir i distribuir 8.380 quadríptics i 1.026 cartells, a més de la 
notícia al web de Joventut, al butlletí de joventut i a les xarxes socials. 

L’octubre de 2016 es va celebrar el Dia del cau i de l’esplai. L’elaboració de la campanya es va 
fer conjuntament amb la Taula d’educatives i el CJB i tenia l’objectiu de fer visible la tasca 
educativa i transformadora que desenvolupen els caus i esplais de la ciutat i reivindicar l’espai 
públic com a indret idoni per realitzar-hi activitats sense finalitat lucrativa que tinguin voluntat 
d’intercanvi i impacte en la ciutadania i el territori. 
 

Acció 

257 

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

Aquesta acció s'ha dut a terme mitjançant la realització de diversos vídeos amb els quals 
s'expliquen els projectes adreçats a l'adolescència i la joventut. El 2016 no s’ha dut a terme. 

Vídeos difosos al web: 

 2013 2014 2015 2016 

Vídeos difosos de Joventut 13 46 37 - 
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Acció 

200 

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. 

Aquesta acció es realitza a través de les consultes que els adolescents fan als punt JIP.  

 

 2013 2014 2015 2016 

Consultes als punts JIP 615 851 1.172 1.246   

% del total de les consultes 6,5% 6,5% 8,65% 8,5% 

 

6.2 APROPAR LES POLÍTIQUES MUNICIPALS A LES PERSONES JOVES 

 

Acció 

75 

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. 

Aquesta acció no s’ha acabat de concretar.  

 

Acció 

89 

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

En el marc del Projecte "Visc, convisc i participo" del CJB, s'ha promogut la participació de les 
associacions i sindicats d’estudiants. 

Participació de sindicats i d’estudiants: 

 El curs 2012-13 hi van participar 20 centres educatius, 59 línies (grups classe), 1.475 

alumnes, 45 persones a l'equip de dinamització de 33 associacions estudiantils 

diferents. 

 El curs 2013-2014 hi van participar 3 sindicats d'estudiants, 22 centres educatius, 63 

línies (grups classe), 56 persones a l'equip de dinamització i 12 persones que han 

assumit la tasca d'estudiantils. 

 El curs 2014-2015 hi van participar 3 sindicats d'estudiants,  27 centres educatius dels 

10 districtes de la ciutat, 75 línies (grups classe), 42 persones a l'equip de dinamització 

i 14 persones que han assumit la tasca d'estudiantils. 

 El curs 2015-2016 hi van participar 2 sindicats d'estudiants, 26 centres educatius dels 

10 districtes de la ciutat, 80 línies (grups classe), 52 persones a l'equip de dinamització 

i 10 persones que han assumit la tasca d'estudiantils. 

 

Acció 

180/190 

Fomentar les audiències públiques a tota la ciutat. 

es audiències públiques s’organitzen des de l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona.  

 Durant el curs 2012-2013 van participar a la XVIII Audiència Pública 33 centres 
educatius i 1.076 alumnes. A les 4 audiències públiques d’àmbit districte van participar 
alumnes dels districtes de Nou Barris, Sant Andreu, Sarrià-Sant Gervasi i Les Corts.  

 Durant el curs 2013-2014 van participar en la XIX Audiència Pública 37 centres 
educatius i 1484 alumnes. A les 4 audiències públiques d’àmbit districte van participar 
alumnes dels districtes de Les Corts, Sarrià-Sant Gervasi, Nou Barris i Sant Andreu.  
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 Durant el curs 2014-2015 van participar en la XX Audiència Pública 40 centres 
educatius i 1.551 alumnes. A les 6 audiències públiques d’àmbit districte van participar 
alumnes dels districtes de Ciutat Vella, Les Corts, Sarrià-Sant Gervasi, Nou Barris, Sant 
Andreu i Sant Martí. 

 Durant el curs 2015-2016 van participar en la XXI Audiència Pública 24 centres 
educatius i 914 alumnes. A les 4 audiències públiques d’àmbit districte van participar 
alumnes dels districtes de Sant Martí, Sarrià-Sant Gervasi, Nou Barris i Sant Andreu.  

 

Audiències realitzades i participació: 

 

 2012 - 2013 2013 - 2014 2014 - 2015 2015 - 2016 

Centres 33 37 40 24 

Alumnes 1.076 1.484 1.551 914 

Nombre d’audiències de districte 4 4 6 4 

 

 

Acció 

189 

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. 

Aquesta audiència específica del Districte de Sant Andreu es realitza a través dels punts JIP, 
que promouen que l’alumnat participi activament en el procés i assisteixi a totes les activitats 
programades.  

 

Acció 

186 

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

Durant el 2013 es va dur a terme un seguiment periòdic de les polítiques de joventut amb el 
secretariat del CJB i la Regidoria de Cicle de Vida. D'altra banda, també es va realitzar una taula 
seguiment amb les federacions educatives del lleure.  

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

Durant el 2015 es van fer reunions individuals amb cadascuna de les federacions educatives 
per tal d’establir un marc de seguiment dels diferents convenis i crear una taula de treball 
vinculada a la Mesura de suport a l’associacionisme educatiu convocada el 18/11/2015. 

El 2016 s'ha consolidat definitivament el model del Grup de Treball d'Associacionisme 
Educatiu. S'ha treballat el conveni «Associacionisme educatiu per a tots i totes». S'ha 
promocionat el desenvolupament de projectes compartits com el dia de l'Esplai i el cau. Ha 
incrementat la interlocució amb la regidoria responsable del Departament de Joventut 
(Regidoria de Cicles de vida, Feminismes i LGTBI primer i Regidoria d'Infància, Joventut i Gent 
gran des del maig de 2016). 

 

Acció 

184 

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

S’han establert convenis amb les xarxes associatives de districte per un valor anual de 5.435,00 
€. El 2013 es van establir convenis amb dues xarxes associatives de districte: Consell de la 
Joventut d’Horta-Guinardó i Contactes amb la Plataforma e Les Corts.  
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El 2014 i 2015 es va establir un conveni amb el Consell de la Joventut d’Horta-Guinardó de 
5.435 €, que es va mantenir durat el 2016. 

El 2016 es va establir convenis amb la Plataforma Infantil I Juvenil Les Corts (5.250€) i 
l’Associació El Cordill De Sant Antoni  (500€). 

 

Acció 

191/195 

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. 

Els  anys 2013 i 2014 hi va haver participació de representants d’entitats juvenil a la taula de 
revisió del Pla d’equipaments juvenils. El 2016 es va fer un procés participatiu “Joves i espai 
públic”, dut a terme durant els mesos d’abril, maig i juny, i emmarcat dins del Pla d’Acció 
Municipal (PAM) de la ciutat de Barcelona. 

 

Acció 

46 

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

Aquesta acció es fa sempre en el desenvolupament de la tasca dels punts JIP. 

 

Acció 

194 

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. 

En els plans d’acció anual del Pla d'Adolescència i Joventut 2013-2016 s’han incorporat 
propostes de les entitats. Tot i que aquests processos de participació han funcionat 
bàsicament a través d’internet i sense una dinàmica presencial. Aquesta acció es va eliminar 
del Pla el 2015.  

 

Acció 

196 

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

 

 Durant el 2013 s'han dut a terme trobades de professionals de joventut per valorar 
l’execució del pla de joventut. D’altra banda, es van recollir 37 propostes en el portal 
web del pla d’accions 2014. 

 Durant el 2014 es van recollir 34 propostes en el portal web del pla jove. 
 El 2015 es va eliminar del Pla. 

 

Acció 

286 

Definir un nou Pla de Joventut de 2017-2020  amb la participació dels i les joves. 

Durant el 2016 s’ha promogut un procés de participació amb diversos agents i grups de treball 
per tal d’elaborar el nou Pla Jove 2017-2021. En total hi ha participat 1.268 persones, en 17 
grups de treball. Hi han intervingut 35 entitats. Els grups de treball més rellevants han estat la 
Comissió Política, la Comissió de Territori, el grup d’experts, el Node de Joves, el Consell de la 
Joventut de Barcelona i l’Equip Redactor del Pla.  
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Acció 

183 

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

El 2013 el CRAJ va rebre una subvenció extraordinària de 160.000,00€, alhora que es va iniciar 
amb l’entitat el conjunt d’accions que van desembocar en el conveni de gestió cívica el 2014. 
Aquest conveni signat amb el CJB establia la gestió cívica del CRAJ fins a juny de 2015 amb 
possibilitat de pròrroga de 12 mesos. El 2015 es va prorrogar l’acord entre l’Ajuntament de 
Barcelona i el Consell de la Joventut de Barcelona per la gestió indirecta del centre de recursos 
per a les associacions juvenils (CRAJ), amb una aportació municipal de 160.000,00€. Aquest 
conveni es va prorrogar amb el mateix import  fins al 30 de desembre de 2017. 

 

Acció 

289 

Programes específics de participació amb joves de cultures i orígens diversos. 

Acció eliminada. 

 

 

Acció 

275 

Informe Estat de la Joventut. 

Aquesta és una acció que duu a terme el Consell de la Joventut de Catalunya de forma anual, 
que elabora un informe per avaluar la situació de les persones joves i les polítiques de 
joventut.  

 

6.3 SUPORT A LES ENTITATS JUVENILS I A LA PARTICIPACIÓ 

 

Acció 

192 

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. 

Al llarg dels anys 2013-2016, des dels punts JIP s’han dut a terme activitats singulars 
proposades per l’alumnat dedicades a l’aprenentatge de la participació i la ciutadania activa.  

 

 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 

Activitats singulars organitzades 47 52 55 59 

 

Acció 

38 

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

Des dels punts JIP es reben i es resolen consultes per part dels joves. A continuació s’indica les 

consultes rebudes sobre el teixit associatiu en els cursos següents:  

 Curs 2012-
13 

Curs 2013-
14 

Curs 2014-
15 

Curs 2015-16 

Consultes sobre teixit 
associatiu 

615 (6,5%) 851 (6,5%) 1.172 (8,6%) 1.246  (8,5%) 

 

Entre parèntesi el percentatge respecte de totes les consultes rebudes. 
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Acció 

39 

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. 

Acció 

198/223 

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

Acció 

214/220/202/207 

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

El CRAJ duu a terme nombroses activitats d’informació, assessorament a entitats, cicles de 
formació sobre gestió de projectes, qüestions fiscals i comptables, finançament, comunicació, 
etc.  

 2013 2014 2015 2016 

Usos del CRAJ 12.396 14.242 13.634 15.432 

Consultes 12.396 9.703 9.160 11.176 

Assessoraments  199 273 281 371 

Entitats assessorades 168 211 251 325 

Visites al web  98.793 156.508  185.028 

 

 2013 2014 2015 2016 

Cicles formatius 6 6 25 43 

Entitats 180 180 431 170 

Participants 329 329 546 481 

 

 

Acció 

265 

Impulsar el Projecte ACCES per la Participació Política i Ciutadana dels joves migrants. 
Un projecte col·liderat per l’OIM i l’Ajuntament de Barcelona. 

Aquest projecte es va iniciar el 2015, amb la participació de 120 joves en el projecte 
d’intercanvi, amb 20 joves formats com especialistes (referents) en una formació organitzada a 
Brussel·les.  

El juliol de 2015 va tenir lloc el seminari final del projecte ACCES Barcelona, on van ser 
presentades i debatudes les recomanacions de la revisió dels pars. Després de la reunió tots els 
documents publicats, incloent-hi la Barcelona City Review, l’informe final ACCES, l’eina 
d’autoevaluació, les recomanacions i els vídeos creats pel projecte, van ser enviats a tots els 
participants involucrats en el projecte de Barcelona, així com a representants de 
l’administració d’altres ciutats, per tal que es puguin utilitzar els resultats del projecte. 

El 2016 no s’ha realitzat. 

 

Acció 

15/247 

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. 

El Departament de Feminismes i LGTBI té signat amb el Consell de Joventut de Barcelona un 
conveni a través del qual s’engeguen diferents activitats.  

 Formació en gènere per entitats juvenils: 5 entitats participants. 

 Formació en gènere d’aprofundiment per a entitats juvenils: 6 entitats participants.  

El 2014 es van fer les següents activitats:  
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 Formació en gènere d’aprofundiment per a entitats juvenils: 6 entitats participants. 

 Desenvolupament blog i banc de recursos de gènere que es va acabar el 2015.  

 Elaboració d'una Guia d'autodiagnosi entorn la situació de gènere a l'entitat. S'està 
desenvolupant aquest material el qual permetrà 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).  

El 2015 es van fer les activitats següents:  

 Acció de formació «Perspectiva de gènere a les entitats juvenils»: 8 entitats 
participants, 14 hores de formació i 2 tutories per cada entitat. Realitzada de març a 
maig de 2015. 

 Acció Guia Re-GENEREm-nos, d'autodiagnosi entorn la situació de gènere a l'entitat 
Durant el 2015 s'han editat 5.000 exemplars d'aquesta publicació, que conté una sèrie 
de preguntes tipus test i permet que les pròpies entitats facin una primera 
autoavaluació de com s'implementa la perspectiva de gènere a la pròpia entitat. Se’n 
van distribuir 900 exemplars a entitats juvenils que vulguin realitzar el procés 
d'autodiagnosi. 

 Acció Protocol d'actuació en casos de violències masclistes a les entitats juvenils. 
Elaboració i maquetació del document en el que van participar 6 entitats i va implicar 4 
reunions del Grup de Treball de Gènere. Abril 2015 – octubre 2015. 

El 2016 s’ha fet: 

 Formació en perspectiva de gènere per a entitat juvenils. La formació compren 5 
sessions de treball d'un total de 20 hores. En aquesta setena edició van assistir-hi 10 
entitats.  

 Vídeo la perspectiva de gènere a les entitats juvenils. Previ a la formació es va 
realitzar un vídeo per a promocionar-la entre les entitats juvenils. Persones que en 
altres moments havien realitzat la formació explicaven la seva experiència. 

 Jornada formativa sobre feminismes alternatius. No s'ha realitzat. Es preveu dur a 
terme de cara al 2017.    

 Prevenció i actuació envers les violències a l'àmbit educatiu.Durant el 2016 s'ha fet 
una reunió amb la Fundació Vicky Bernadet per conèixer què ofereix aquesta entitat i 
quins projecte shan realitzat prèviament en l'àmbit juvenil. Es preveu realitzar 
pròpiament de cara al 2017. 

 Presentació de recursos de gènere. No s'ha realitzat. Es preveu dur a terme de cara al 
2017. 

 Camp de treball de gènere, organitzat conjuntament amb SCI-Cat. Gender workcamp: 
sharing feminist perspectives. Al camp de treball hi van participar 8 joves de diferents 
indrets d'Europa i una quinzena de persones voluntàries. Es va treballar estretament 
amb diverses entitats de la ciutat que van donar a conèixer els seus projecte si van 
permetre compartir coneixement.  

 Col·laboració amb la Plataforma Unitària Contra les Violències Masclistes. 
Organització d'una de les concentracions que mensualment tenen lloc a Plaça Sant 
Jaume. Es va organitzar la concentració de 19 de setembre de 2016. Participació al 
fòrum contra les violències, organització d'una xerrada. 

 Col·laboració amb la Xarxa d'Escoles per a la Igualtat i la No Discriminació. Aquest any 
2016 ha acabat la prova pilot que s'havia iniciat el curs 2015.2016. Resta pendent fer-
ne l'avaluació segons marcava el projecte. No s'ha rebut convocatòria per col·laborar 
en aquesta darrera fase del projecte. Es preveu culminar el 2017.   

 Regenerem-nos: bloc i banc de recursos de gènere. Gestió de l'espai web en què es 
posa a disposició de tothom els recursos que es creen des del CJB i aquells que poden 
ser d'interès per a entitats juvenils o per a joves individuals. 
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 Acord Ciutadà per una Barcelona lliure de violència vers les dones. S'ha fet difusió de 
l'acord a través del blog i de les xarxes socials i a través de la formació de gènere 

 "Parlem de... Gestació per substitució o ventre de lloguer". Organització d'una 
xerrada oberta al públic sobre aquesta qüestió que genera dubtes i sobre la qual les 
entitats juvenils no tenen un posicionament clar.  

 Qüestionem els rols de gènere, #regeneremSantJordi. En el marc de la diada de Sant 
Jordi es va fer una campanya de qüestionament dels rols de gènere; es van enregistrar 
vídeos amb preguntes que posen en entredit els rols de gènere tradicionals.  

 Difusió de recursos de gènere del CJB. S'han distribuït nombrosos recursos entre 
entitats juvenils, instituts, escoles i departaments de joventut de diversos 
ajuntaments.   

 

Formació “Perspectiva de gènere a 
les entitats juvenils” 

2013 2014 2015 2016 

Entitats participants 5 3 8 10 

 

 

Acció 

185/188/193 

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

Durant el 2013 es va establir un programa de convenis entre el Consell de la Joventut de 
Barcelona i diverses àrees de l'Ajuntament de Barcelona, amb una dotació global de 
344.895,23 €. El conveni de 2014 va tenir un pressupost global de 287.744,00€. El conveni, tant 
pel 2015, com pel 2016, va tenir un pressupost global de 276.944,40 €. 

 

Acció 

213 

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. 

Cada vegada que es realitza un assessorament i es cedeix material o sales a les entitats s'omple 
un qüestionari de valoració. A través del CRAJ s’ofereix informació, assessorament, recursos i 
promoció de les entitats, a més de difusió. 

 

Acció 

212/219/222 

Donar suport al Programa de Vivers de Projectes Juvenils. 

Hi ha 3 Vivers de Projectes Juvenils a la ciutat. Entre les accions que es realitzen hi ha la 
coordinació amb els diferents equipaments de la ciutat, les activitats conjuntes entre les 
entitats dels diferents vivers, la promoció dels vivers als diferents espais i equipaments 
(tríptics) i la difusió de les activitats de les entitats del viver. 

A continuació es detalla el nombre de grups i d’activitats als Vivers: 

 
 2013 2014 2015 20161 

Usos   984 653 196 

Projectes  14 22 72 

 

A partir de setembre de 2015  el projecte es reformula i es converteix amb el CRAJ Mòbil.  

Els objectius generals del CRAJ-Mòbil són: 

                                                           
1
 Dades fins a juny de 2016. 



79 

 

• Enfortir el teixit associatiu juvenil de la ciutat a través de la promoció d’iniciatives, 
projectes o activitats liderades per grups i col·lectius de joves no associats. 

• Facilitar un acompanyament i suport integral a professionals i a joves que permeti 
garantir la qualitat en el procés d’execució de qualsevol iniciativa juvenil. 

Objectius específics: 

• Oferir suport i esdevenir referent dels professionals que treballen amb la joventut al 
territori en temes de gestió associativa juvenil i de projectes i activitats. 

• Donar suport a les iniciatives dels i les joves de forma conjunta i coordinada amb els 

professionals del territori dotant-los de la informació i els recursos necessaris per 
poder desenvolupar els seus projectes i activitats. 

• Estendre el CRAJ Mòbil a més punts de la ciutat de Barcelona 

• Donar a conèixer al CRAJ, els seus recursos i serveis, a diferents punts de la ciutat. 

 

A finals del 2016, el CRAJ-Mòbil es troba en una primera fase d'implementació. En 3 mesos, 
Octubre-Desembre, s'ha seguit treballant amb les entitats i equipaments juvenils on ja estava 
establert l'anterior projecte de Vivers, explicant el nou canvi d'orientació del servei. També 
s'han iniciat nous acompanyaments a projectes de col·lectius i associacions vinculats als 
equipaments de referència on ja s'estava: Casal de Joves Palau Alòs, Espai Jove La Fontana i 
Espai Jove Garcilaso. 

Paral·lelament, s'ha iniciat la creació d'una base de dades on apareguin tots aquells serveis de 
territori, equipaments i associacions amb les que el CRAJ-Mòbil hi pot establir contacte i 
treballar hi conjuntament. En aquesta línia s'ha començat a difondre i presentar el CRAJ-Mòbil 
a alguns d'aquests espais, i arrel d'aquesta difusió s'han iniciat coordinacions i 
acompanyaments a algunes entitats i projectes. 

CRAJ-Mòbil 

Agents identificats 138 

Agents contactats 71 

Assessoraments a professionals 4 

Coordinacions 12 

Acompanyaments a col·lectius i associacions 7 

 

 

Acció 

199 

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

Aquesta difusió es fa a través del CRAJ. 

 

Acció 

209 

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

S'entén que aquesta acció es realitza 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. 
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6.4 SUBVENCIONS I RECURSOS 

 

Acció 

203/218 

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

De forma anual es convoquen dues línies de subvencions:     
 Ga - Projectes anuals de funcionament ordinari que consolidin el desenvolupament de 
les activitats de les entitats juvenils. 

Gb - Promoció social i cultural de l’adolescència i de la joventut.  

 
 2013 2014 2015 2016 

Projectes presentats 242 228 282 258 

Projectes aprovats 185 199 216 208 

 

 

Acció 

205 

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. 

 

El 2013 es va treballar en un protocol amb el Comissionat de Participació, per tal d'oferir 
aquest servei a les entitats. El 2014, a partir de la "Mesura de govern de lleure educatiu", la 
regidoria 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. 
El 2015 es van presentar 17 sol·licituds i van rebre subvenció 11 de les entitats presentades 
(64,70% de les presentades). L’import sol·licitat era de 98.537,67 € i l’import atorgat fou de 
98.537,67 € (100% sobre el sol·licitat). 

D’altra banda, durant el 2015 es va elaborar  la diagnosi de la situació dels locals de les entitats 
de lleure vinculades a l’associacionisme educatiu.  

Durant 2016 es va fer l’Estudi de la situació de locals de les entitats de lleure educatives: esplais 
i agrupaments escoltes, elaboració de diagnòstic i propostes d’acció. Paral·lelament es va 
treballar en la Comissió permanent per al foment de l’associacionisme educatiu del CJB i un 
grup de treball impulsat per la gerència sobre l’ús social d’equipaments educatius i de lleure 
juvenil. També es va mantenir una coordinació continuada amb les Federacions educatives i el 
Consell de la Joventut de Barcelona. Aquesta coordinació va comptar amb la presència puntual 
de la Regidora. En el marc d’aquesta comissió es va desenvolupar els tres eixos de la futura 
mesura de govern i principalment es va fer un abordatge a la problemàtica de locals que ha 
finalitzat amb l’elaboració de l’Informe de la Diagnosi de la situació territorial de les entitats 
juvenils vinculades a l'associacionisme educatiu. 

 

Acció 

271 

Eines de reconeixement de l'aprenentatge associatiu per al món laboral. 

Aquesta acció s’ha implementat en el 2016. S’ha fet l’elaboració, disseny i publicació de la guia 
Posa't en Valor. S’ha treballat al voltant del disseny d'aquesta guia en format electrònic. S’ha 
iniciat el treball per a l'elaboració d'una resolució a l'Assemblea General Ordinària del CJB en 
relació a aquesta temàtica, per sensibilitzar sobre la qüestió i donar a conèixer el treball fet i el 
que queda per fer. 
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Acció 

201 

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

L’ajuda per aquesta despesa estructural s’ofereix a través de la línia de subvencions Ga de 
"Projectes de funcionament ordinari que consolidin el desenvolupament de les activitats de les 
entitats juvenils". 

 2013 2014 2015 2016 

Projectes presentats 128 127 128 104 

Projectes aprovats 104 ? 116 99 

 

6.4 EQUIPAMENTS JUVENILS 

 

Acció 

181/243 

Dotar pressupostàriament i crear la Xarxa d’Equipaments Juvenils. Construir un 
discurs global en relació a Espai Públic i Joves a partir del procés participatiu del 
PAM. 

Acció 

211 

Desenvolupar la Xarxa d’Equipaments Juvenils de la ciutat. 

El nombre d’equipaments juvenils existents és de 13. El nombre d’equipaments generalistes 
amb programació específica per a adolescents i joves és de 25. Durant el 2016 s’ha construït 
un discurs sobre la relació entre Espai Públic i Joves a partir del procés participatiu del PAM i 
d’un projecte específic desenvolupat amb dinamitzadors a diversos espais de la ciutat, que ha 
culminat amb la creació del Node de Joves. 

 

Acció 

217 

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

El 2013 es va crear una comissió que va fer una revisió del procés i va presentar una proposta 
durant el 2014. La reunió constitutiva de la taula va tenir lloc el 16 de setembre de 2013. 
Aquesta acció es va eliminar del Pla el 2015.  

 

Acció 

206 

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. 

Aquesta acció es realitza a través de la mesura de govern del Pla de Locals. 

 

Acció 

215 

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

El 2013 es va fer el disseny del projecte i els primers contactes amb els districtes. Es preveia la 
posada en funcionament el 2014. Per al 2016 encara estava pendent de realització. 

 

Acció 

270 

Articular la participació territorial en el procés de definició del Pla d'Equipaments 
Juvenils de Barcelona (PEJB). 

Aquesta ha sigut una acció nova del 2016. Concretament s’ha implementat el Grup de Treball 
d'entitats territorials. S’ha promogut el contacte amb les associacions que aglutinen demandes 
provinents de l'associacionisme dels barris i districtes de la ciutat, i s’ha treballat al voltant del 
model de gestió pels equipaments juvenils.   
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Eix 7. Cultura, lleure, oci i consum 
 

Objectius: 

 Impulsar mesures que facilitin l'accés dels i les joves al consum i a la cultura diversa de 
la ciutat. 

 Promoure les propostes culturals i d'oci desenvolupades pel jovent. 

 

Resum de l’eix:  

Aquest eix té dues vessants ben diferenciades. D’una banda, totes les accions que promouen 
les activitats culturals, tan organitzades des del Departament de Joventut com les que estan 
organitzades des de l’ICUB. Això inclou els tres festivals que actualment s’organitzen a la ciutat 
per promoure l’expressió de les persones joves (audiovisual, musical i de ball), com la 
disponibilitat de recursos i equipaments (Vivers de projectes, bucs d’assaig, etc.). En un primer 
apartat hem situat totes les accions que fan referència a intercanvis culturals internacionals. 
Aquest aspecte és relativament nou i cal remarcar que obeeix a una tendència creixent a la 
ciutat de Barcelona. 

L’altre vessant de l’eix la que fa referència a la prevenció de pràctiques d’oci que poden derivar 
en problemàtiques a l’espai públic. Aquí hi ha algunes de les accions que s’inclouen que no 
pertanyen pròpiament a l’àmbit de les polítiques juvenils i caldria revisar-les. Val a dir que 
potser no encaixen aquestes dues concepcions de la cultura i que aquest eix estratègic inclou 
aspectes molt diversos que potser tindrien més sentit d’una altra manera.   

 

 

  

86% 
88% 

83% 

94% 

2013 2014 2015 2016

Accions completades de Cultura, lleure, oci i consum 
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Accions realitzades i indicadors: 

 

7.1 INTERCANVIS CULTURALS INTERNACIONALS 

 

Acció 

37 

Treballar des dels punts JIP els intercanvis culturals contribuint al projecte d’escola 
amb el desenvolupament d’alguns continguts. 

Aquesta qüestió es treballa puntualment des dels Punts JIP, quan es produeix una demanda 
específica. L’acció es va eliminar el 2014.  

 

Acció 

241 

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

Durant el 2013 es va presentar la candidatura de Barcelona al programa ACCES, amb seu a 
Hèlsinki, que promou l'Organització Internacional de les Migracions (OIM), per tal de facilitar la 
mobilitat de les persones. També es va presentar candidatura al programa Erasmus Plus.  

El 2014 es va participar a Hèlsinki a una trobada europea de la OIM (Organització Internacional 
de les Migracions). 

El 2015 120 joves van participar al projecte d’intercanvi ACCES, amb 20 joves formats com 
especialistes (referents) en una formació organitzada a Brussel·les.  

El juliol de 2015 va tenir lloc el seminari final del projecte ACCES Barcelona, on van ser 
presentades i debatudes les recomanacions de la revisió dels pars. Després de la reunió tots els 
documents publicats, incloent-hi la Barcelona City Review, l’informe final ACCES, l’eina 
d’autoevaluació, les recomanacions i els vídeos creats pel projecte, van ser enviats a tots els 
participants involucrats en el projecte de Barcelona, així com a representants de 
l’administració d’altres ciutats, per tal que es puguin utilitzar els resultats del projecte. 

 

Acció 

224 

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

Des del CRAJ es publica un nombre d’ofertes del banc de Partenariat, però no es gestionen 
sol·licituds. Ofertes publicades: 

 2014: 
o 37 propostes “a viatjar” i al Banc de Partenariat. 
o Actualització de l'apartat d'activitats internacionals i informació sobre el 

programa Erasmus Plus.  
o Butlletí 901 i fitxa temàtica sobre el programa Erasmus Plus + en el qual 

s'explicava les diferents accions, els terminis, requisits i àmbits temàtics que 
treballa. Es va començar a treballar en una maleta pedagògica en la qual es 
recollien diferents experiències d'entitats. Així mateix, en el butlletí 901 sobre 
camps de treball, també es van recollir experiències de dues entitats que 
organitzen camps de treball. 
 

 2015: 
o  Actualització setmanal el banc de Parternariat i d'intercanvis internacionals, 

amb un total de 96 accions a la web del CRAJ durant l'any 2015.  
o 3 assessoraments d'Erasmus Plus. 
o Conjuntament amb el SCI, una càpsula informativa sobre «Com acollir un camp 

de voluntariat internacional?» el dia 24 de novembre. 
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o Elaboració de la guia bàsica d'activitats internacionals i la maleta pedagògica, 
tots dos projectes. 

 2016: 
o 17 assessoraments Erasmus + i. 
o Es va publicar la Guia Obrim fronteres! i s’ha presentat la Maleta d’activitats 

internacionals. 
o En relació al taulell d’anuncis es van fer 74 ofertes alternatives de caire 

internacional a l'apartat d'opcions de mobilitat, tant de tipus individual com 
col·lectives, i es van publicar 28 ofertes del banc de partenariat. 

o Cicle de recursos internacional: 

 

Cicle internacional /recursos europeus 

Nombre de Sessions 3 

Entitats assistents 18 

Persones assistents 31 

 

 

Acció 

225 

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

El programa ja no existeix. 

 

7.2 PROMOCIÓ D’ACTIVITATS CULTURALS 

 

Acció 

227 

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. 

Els anys 2013-2015 s’han realitzat tres projectes de música, ball i audiovisuals per a joves de la 
ciutat: Festival Barcelona VisualSound, Festival Brot i Rough Diamonds. 

 

Festival Barcelona VisualSound 2013 2014 2015 2016 

Assistents 1.410 1.751 1.020 461 

Activitats 43 36 34 11 

 
Festival Brot 2013 2014 2015 2016 

Assistents 940 940  1.150 

Grups Premi Brot i Embrió 83 43 56 50 

 

 

Rough Diamonds  2013 2014 2015 2016 

Participants 4 122 102 135 
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Acció 

238 

Organitzar el Festival Barcelona VisualSound. 

Aquesta festival s’organitza des del Departament de Joventut. El Festival Barcelona 
VisualSound és un espai d’exhibició i una plataforma de promoció per a la gent jove artista i 
creadora de l’àmbit audiovisual. 

 L’edició 2013 del Festival ha tingut 209 obres rebudes i 142 seleccionades. 
 L’edició 2014 del festival ha tingut 256 obres rebudes i 132 seleccionades. 
 L'edició 2015 del Festival ha tingut 216 obres rebudes i 140 seleccionades. 
 L'edició 2016 del Festival ha tingut 216 obres rebudes i 140 seleccionades. 

 

 

Festival Barcelona VisualSound 2013 2014 2015 2016 

Obres rebudes 209 256 216 111 

Obres seleccionades 142 132 140 82 

 

Acció 

259 

Organitzar el Festival Brot. 

El Festival Brot és el festival de bandes novelles de Barcelona i l’organitza el Departament de 
Joventut.  

 Durant el 2013 es van fer 6 reunions preparatòries, ja que aquesta acció va començar 
el 2014. 

 Durant el 2014 es van fer 4 reunions corresponents a la 4a edició del Festival. 
 Durant el 2015 es van fer 6 reunions corresponents a la 5a edició del Festival. 
 Durant el 2016 es van fer 5 reunions corresponents a la 6a edició del Festival. 

 

 

Acció 

276 

Promoure la Festa Major Juvenil i Associativa – Lali Jove. 

L'any 2016 s'ha dut a terme la segona edició de la Lali Jove. El dissabte 12 de febrer es van 
desenvolupar 6 tallers oberts a infants i joves de la ciutat. Al vespre i nit es van du a terme 
concerts amb la participació de quatre grups de música juvenils, entre els quals el grup 
guanyador del Brot 2015. L'afluència al concert va ser d'unes 6.000 persones. 

 

Acció 

239 

Estudiar la creació d'una escola de circ municipal, en coordinació i comptant amb 
l'experiència de les instal·lacions i equipaments dedicats a l'art circense que hi ha a la 
ciutat. 

L'escola de circ municipal està en funcionament, promoguda per l'ICUB. 

 

Acció 

240 

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

Aquesta activitat es realitza a través dels Vivers de d’emprenedoria. 

 Viver Garcilaso: Mitjana de 10 projectes de periodicitat anual, 206 usos anuals i 
una mitjana de 100 usuaris mensuals. 

 Viver Palau Alòs: Mitjana de 5 projectes de periodicitat anual, 111 usos anuals i 
una mitjana de 51 usuaris mensuals 
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 Viver Fontana: Mitjana de 7 projectes de periodicitat anual, 336 usos anuals i una 
mitjana de 95 usuaris mensuals. 

 

Vivers de projectes juvenils Garcilaso Palau Alòs Fontana 

Mitjana de projectes 10 5 7 

Usos anuals  

Usuaris Mensuals 

206 

100 

111 

51 

336 

95 

 

 

Acció 

255 

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

Aquest programa està organitzat per l’ICUB i s’adreça als centres de secundària.  

 Curs 2012-13: Van participar-hi 8 instituts i 1.500 alumnes. 
 Curs 2014/15: Hi va haver residències a 10 instituts. 
 Curs 2015/16: Hi va haver residències a 11 instituts. 

 

Acció 

254 

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

L’octubre de 2013 l’ICUB va posar en marxa el Quadern de Cultura, programa de distribució de 
tiquets d’entrades gratuïtes per a adolescents. Des d'aquell mes fins a febrer 2014 es van 
utilitzar 1.371 tiquets (entrades gratuïtes per adolescents acompanyats d'adult). 

 Setembre de 2014: es va enviar el Quadern de Cultura a 12.604 alumnes que 
començaven 1er d’ESO. 

 Setembre de 2015: es va enviar el quadern a 13.181 als joves que començaven 1r ESO. 
 Setembre de 2016: es va enviar el quadern a 13.331 als joves que començaven 1r ESO. 

 

Quadern de cultura 2014 2015 2106 

Alumnes que el reben 12.604 13.181 13.331 

 

 

Acció 

228 

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

Aquesta guia es va estar elaborant el 2013. El juliol de 2014 es va donar a conèixer com 
“Agenda Jove” i fa la funció de difusió d'activitats, descomptes i concursos per a la gent jove. 
Va tenir 8.232 visites durant el 2014. El 2015 en va tenir 9.241. El 2016 en va tenir 14.959. 

 

Acció 

256 

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

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

 

Acció 

260 

Acostar els joves a la cultura mitjançant campanyes de promoció del consum cultural 
a la ciutat. 

 2014: Els projectes en què s’ha promogut la implicació dels joves durant el 2014 han 
estat: TOT DANSA i mostra TOTS DANSEN (Mercat de les Flors), Habitació 1418 (CCCB i 



87 

 

MACBA), Món Llibre (l’any 2014 s’ha ampliat la franja als joves de 15 a 18 anys), Tallers 
i activitats a diversos museus, i els descomptes per a joves de l’OBC. 

 2015: Els projectes en què s’ha promogut la implicació dels joves durant el 2015 han 
estat: les activitats pedagògiques i el programa d’intercanvi d’artistes joves del Brasil i 
l’Índia (Mercat de les Flors), Música BCN. Viatge Sonor per la Història de la Música, 
amb intèrprets de l’ESMUC (Centres Cívics), Cultsurfing, Premis FI - Performing Arts, 
Novum, el Festival de Ciència, Tecnologia i Innovació, programes educatius i culturals 
als museus, i promoció d’espais i activitats específiques per a joves a les Festes de la 
Mercè (festivals MAC, BAM i cultura popular), Món llibre, Santa Eulàlia (Mostra 
d'Esbarts Dansaires Infantils i Juvenils, Trobada Sardanista, etc.). 

 2016: Els projectes en què s’ha promogut la implicació dels joves durant el 2016 han 
estat: les activitats pedagògiques, TOT DANSA i mostra TOTS DANSEN (Mercat de les 
Flors), Habitació 1418 (CCCB i MACBA). Cicle de concerts Música>BCN, Un viatge 

sonor per la història de la música amb intèrprets de l’ESMUC (Centres Cívics), 
Cultsurfing, NOVUM-Festival de Ciència Tecnologia i Innovació, programes educatius i 
culturals als museus, i promoció d’espais i activitats específiques per a joves a les 
Festes de la Mercè (festivals MAC, BAM i cultura popular), Món llibre, Santa Eulàlia 
(XIII Mostra d'Esbarts Dansaires Infantils i Juvenils, Trobada Sardanista, etc.), Premi 
Joves Creadores, Escolab. 

 

Acció 

277 

Garantir la participació dels Joves en la definició dels grans esdeveniments de la 
ciutat (ex: festes de la mercè).  

 

Acció eliminada. 

7.3 PROMOURE L’OCI ALTERNATIU I NO CONSUMISTA 

 

Acció 

157 

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

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. El 2015 aquesta 
acció es va treure del Pla.  

 

Acció 

226 

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. 

Aquesta acció s’entén que està inclosa en les subvencions que es donen des del Departament 

de Joventut anualment. 

 

Acció 

266 

Crear una nova pàgina web per a un oci saludable dels adolescents i joves de la ciutat:  
“SORTIM BCN”. 

La pàgina es va crear el 2015 i s’està treballant en la difusió activa. L’any 2015 va rebre 19.200 
visites y el 2016, 24.300. 

 2013 2014 2015 2016 

Visites a la pàgina SORTIM BCN - - 19.000 24.300 
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Acció 

274 

Campanya de reconeixement de l'Oci Alternatiu i la Cultura Dispersa. 

Aquesta acció es va iniciar el 2016. S’ha treballat el contingut de la resolució aprovada a 
l'Assemblea General Ordinària 2016. S’ha desenvolupat trobades amb entitats de l'Univers 
alternatiu per consolidar el model de treball amb aquestes entitats. S’ha creat una pàgina de 
Facebook i el disseny d'una marca per promoure un espai web de trobada. S’ha participat en 
activitats pròpies a la Lali Jove 2016 i a l'espai de l'Associa't a la festa. 

 

Acció 

242 

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

 
 Durant el 2013 es van remodelar 2 Parcs Esportius Urbans: el de Nou Barris a Via 

Favència, i el de La Mar Bella  (Sant Martí), i es va construir  el parc de Laureà Miró (Les 
Corts). 

 El 2014 es va actuar a la Plaça de les Tres Txemeneies, al Poble Sec (Sants-Montjuïc). 
En aquest any hi havia 5 espais que permetien les modalitats esportives culturals 
freestyle. A més d'un petit espai a Glòries per a esports urbans. Des de març de 2014 
Barcelona comptava amb dos nous skate park, a Les Corts i a la Mar Bella. 

 El 2015 no es va dur a terme cap altre nou espai o parc esportiu urbà a la ciutat. 
 El 2016 s'ha fet el Parc Esportiu de Baró de Viver (Sant Andreu). 

 

Acció 

244 

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... 

Aquesta acció combina esport, cultura i lleure en espais de la ciutat.  

 Durant el 2013 es van organitzar els Jocs Xgames i el Festival Rough Diamonds, de 
dansa hip hop. 

 El 2014 es van deixar d’organitzar els Jocs Xgames, però es va mantenir el Festival 
Rough Diamonds, que és una activitat organitzada pel Departament de Joventut, amb 
122 participants.  

 Durant el 2015 es va organitzar el Festival Rough Diamonds i el festival Primavera als 
barris (apostant per apropar als barris de la ciutat els grups novells que tocaran al 
Primavera Sound). Es van fer 4 dies de concerts en centres cívics i equipaments 
juvenils. Hi van actuar 2 grups novells i un grup de renom. En total hi va haver 12 
actuacions musicals i 102 participants. 

 Durant el 2016, per segon any consecutiu, es va acollir el Primavera als Barris a 
diversos equipaments municipals. Aquests espais van acollir un total de 12 actuacions 
en directe durant tots els dijous del 5 al 26 de maig. Amb el Primavera als Barris, el 
Primavera Sound incrementa l’oferta gratuïta de primavera a la ciutat i suma aquesta 
nova activitat al seu programa, obrint-se a nous equipaments municipals i apostant pel 
talent que sorgeix en aquestes zones de la ciutat. 
Un altre dels projectes que es consolida any rere any és el Rough Diamonds. El 
projecte neix amb la voluntat de què els adolescents que assisteixen als tallers de 
dansa Hip Hop puguin demostrar la feina realitzada. L’objectiu del projecte és servir 
d’espai d’exhibició i una plataforma de promoció per als adolescents. La passada edició 
va tenir lloc el 9 d’abril a la plaça del Canòdrom. Van participar 135 adolescents en 20 
grups i es va convidar 5 grups per fer exhibició. 
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Acció 

245 

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. 

 
 El 2013 es va promoure el coneixement de la sardana, a través de l'Any Internacional 

de la Sardana a Barcelona. Des de l'ICUB es va promoure la participació ciutadana a les 
festes majors on hi ha expressions de cultura popular catalana. I durant el 2013 es va 
difondre la cultura a través del Tricentenari, en col·laboració amb entitats de la ciutat. 

 El 2014 i 2015, a través del programa educatiu de les Cases de la Festa "Fes teva la 
cultura popular", es va apropar els infants i els joves a la cultura popular i tradicional. 

 El 2016 es va convidar a tots aquells equipaments que realitzaven la funció de Casa de 
la Festa a formar part de La Xarxa de les Cases de la Festa. Amb aquesta nova proposta 
es va inaugurar un nou Centre de Cultura Popular a Barcelona per a donar nous serveis 
a les entitats que hi resideixen i alhora incrementar notablement la visibilitat de les 
activitats que produeixen.  

 

Acció 

246 

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. 

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

 

7.4 EVITAR CONFLICTES A L’ESPAI PÚBLIC EN HORARI NOCTURN 

 

Acció 

230 

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

El Departament d’Intervenció Social a l’Espai Públic desenvolupa diversos programes que 
tracten l'ús positiu de l'espai públic.  

Aquests programes són: 

 Activitats inadequades:  
o consum d’alcohol  
o substàncies estupefaents  
o venda ambulant  

 Percepcions negatives 

  Convivència:  
o Soroll  
o Xoc intergeneracional  

 

 2013 2014 2015 2016 

Activitats inadequades 35 23 54 46 

Percepcions negatives 23 34 37 35 

Convivència 22 23 38 47 

 

De les 180 problemàtiques que fa que el servei de SGC actuï,  el 30% es relacionen amb 
activitats inadequades (majoritàriament per consum d’alcohol), el 26% amb dificultats de 
convivència (majoritàriament per molèsties de soroll) i el 15% amb percepcions negatives 
(majoritàriament per percepció d’inseguretat). 
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Respecte a la intervenció de l’equip amb grups de joves organitzats (EIGO), durant el 2015 es 
va consolidar a tota la ciutat com a servei, intervenint en 35 espais i amb un total de 34 grups, 
fins a 445 joves en situació de risc social. Durant el 2016, de les diferents prospeccions 
realitzades, es van detectar fins a 58 grups que per les seves característiques (estada i tipus de 
relació entre les persones del grup) van ser objecte d’intervenció de l’EIGO. Del total dels 
grups, 19 corresponien a aquells considerats com a grups organitzats (“banda llatina”). De la 
resta de grups detectats, 10 pertanyien a “grups imitadors”, 11 eren grups a on els seus 
membres eren persones d’origen Dominicà i 18 resten en procés de definició per part de 
l’EIGO, donat que no han estat observats en més de 2 ocasions al mateix espai. 

 

Acció 

216 

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

Acció pendent de realització. Es van fer contactes amb el Consorci d'Educació però no es va 
concretar. Es va eliminar del Pla el 2015.  

 

Acció 

231 

Establir mesures de mediació a la nit. 

Els anys 2013 i 2014 es va incorporar en aquesta acció el “pla de silenci”. Però el 2015 es va 
treure del Pla entenent que va més enllà d’una política de joventut.  

 2013: El “pla de silenci”, campanya per la reducció del soroll va acabar amb 14.312 
visites a establiments i locals i la sensibilització de 259.250 persones. Com a 
resultat es van produir un 8% menys d'incidències per sorolls a Barcelona. 

 2014: El Pla Silenci 2014 es va desenvolupar a tots els districtes de la ciutat. Durant 
la campanya d'estiu, 16 promotors ambientals van vetllar per minimitzar el soroll 
de l'oci nocturn. Els agents cívics van actuar en horaris que variaven de les 22:00 a 
les 07:00 hores els dijous, divendres i dissabtes, segons les zones. A més a més 
d’un reforç durant tota la setmana a Ciutat Vella. Es van designar tres àrees (Ciutat 
Vella, Eixample i Sarrià-Sant Gervasi) per dur a terme proves pilots per avaluar 
propostes de reducció de soroll derivat de l'oci nocturn. 

 

Acció 

232 

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

El 2013, la campanya per la reducció del soroll al voltant dels eixos d'oci, el pla "Silenci", va 
comportar fer 14.312 visites a establiments i locals, així com fer sensibilització a 259.250 
persones. Amb l'eslògan "Ssssplau, recorda que els veïns volen descansar", el pla "Silenci" 2013 
es va desenvolupar durant 20 setmanes arreu de la ciutat. Un total de 22 promotors 
ambientals van recórrer els eixos nocturns dels districtes en horaris entre les 23.00 hores i les 
3.00 hores dels dijous, i les 23.00 hores i les 5.00 divendres i dissabte. De gener a desembre, es 
van produir 49.016 incidències per soroll, la qual cosa va suposar una reducció del 8% respecte 
al mateix període de l'any anterior, en què se'n van produir 54.087. 

El 2014 es va eliminar aquesta acció del Pla. 

Campanya per la reducció del soroll 2013 

Visites a establiments 14.312 

Sensibilització 259.250 

Incidències per soroll 49.016 

Reducció 8% 
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7.5 PROMOURE EL CONSUM RESPONSABLE I DE PROXIMITAT 

 

Acció 

233 

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

Acció 

236 

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

Ja existeix una acció, que és el projecte PAMaPAM de Setem. No s’ha fet cap acció específica 
des del Departament de Joventut.  

 

Acció 

234 

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

Acció no realitzada. 

 

Acció 

235 

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. 

Els anys 2013-2014 l’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor ha realitzat campanyes i 
accions formatives sobre consum a diversos col·lectius. El 2015 aquesta acció es va eliminar del 
Pla. 

 

Acció 

237 

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. 

Des de l'àrea de comerç es realitzen campanyes a les escoles sobre els mercats municipals. 
Aquesta acció es va eliminar del Pla el 2015.  

 


