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» 01. Context  
 
 
 
 
En el món líquid, com alguns autors descriuen el temps present, o en l’anomenada Era de la informació, 
com l’anomenen altres, és un fet que les possibilitats d’empoderament s’incrementen. La vella societat 
industrial, amb rols clarament marcats esdevé molt més polièdrica, difosa i plural, i certament obre noves 
oportunitats.  
Ara bé, no és senzill d’arribar a treure profit de les oportunitats, de fet ni tant sols és senzill identificar-les. 
Cal per part del jovent un empoderament material, emocional i de ben segur cognitiu en termes de 
capacitats. 
Fer efectiu aquest “empoderament” requereix també de la iniciativa dels i les joves, de la seva 
participació i implicació en la construcció de “futur”, entès com a projecte de vida en llibertat. 
La societat actual, ja no proposa camins ni plans de carrera més o menys preestablerts pels joves en 
funció de la seva situació socio-econòmica com succeïa en el període industrial, allargant també la 
desigualtat. 
Les noves estructures socials, són més incertes i cal dotar els i les joves d’eines de capacitació, 
assessorament, suport i d’informació veraç davant de la infoxicació social permanent en la què vivim, per 
tal que puguin prendre les decisions que els duguin a construir el seu propi projecte vital amb llibertat. 
A la seva vegada, és clar que els i les joves no són una col·lectivitat homogènia, cal doncs tenir present 
les desigualtats estructurals i l’especial atenció a col·lectius vulnerables així com també posar damunt la 
taula que, si bé la bretxa digital també existeix entre el jovent, la gran divisòria que esdevé una amenaça 
greu alhora de construir un projecte de vida és la bretxa educativa. A títol d’exemple: la probabilitat d’un/a 
jove d’estar a l’atur és quatre vegades més gran si aquest no té formació superior (ja sigui universitària o 
de formació professional). 
 
La mesura de govern proposada es planteja, des d’un punt de vista universalitzador, és a dir, oberta a 
totes les capes del jovent, un paquet d’accions que ajudin i fomentin a l’empoderament citat, el qual és 
molt necessari pel temps present. Ara bé, tot i ser de caràcter universal, tindrà un desplegament 
compensatori en aquells barris on es requereix major intervenció i on les dades socioeconòmiques són 
més desfavorables. 
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» 02. Punt de partida 
 
 
El 30 de juny de 2017 es va aprovar al Plenari Municipal el Pla d’Adolescència i Joventut (PAJ) 2017-
2021, l’instrument de planificació estratègica de les polítiques de joventut a Barcelona, que continua la 
trajectòria dels diversos plans desenvolupats per l’Ajuntament en aquest àmbit des de 1985. La seva 
principal missió, fomentar l’autonomia com a un principi universal per a les persones adolescents i joves, 
es desenvolupa en una estructura de quatre grans principis rectors d’actuació: promoure l’emancipació 
juvenil, facilitar que siguin protagonistes de la transformació social, incorporar una concepció integral de 
benestar i aconseguir que la ciutat sigui un territori accessible i sostenible per a aquest col·lectiu. 
 
Amb la irrupció de la Covid-19 al primer trimestre de l’any 2020, i tot i que el PAJ tot just acabava de 
creuar l’equador de la seva vigència havent fet la seva avaluació intermèdia, des de la Regidoria 
d’Infància, Joventut, Persones Grans i Persones amb Discapacitat es va materialitzar la necessitat de la 
seva actualització davant el nou context de pandèmia mundial provocada per la Covid-19, donant 
resposta a les noves realitats i amb l’objectiu de pal·liar les conseqüències d’aquesta emergència 
sanitària, econòmica i social en el col·lectiu jove. 
 
Amb aquesta intenció, el mes d’abril de 2020 es va posar en marxa un grup de treball per a la 
identificació de problemàtiques i de possibles accions a desenvolupar des de les polítiques de 
joventut amb la finalitat de no deixar enrere als i a les joves enmig del context de la pandèmia. Aquest 
grup de treball va reflexionar sobre el nou escenari social i l’impacte que pot tenir en els i les joves a curt, 
mig i llarg termini, per tal d’identificar les necessitats i les problemàtiques sorgides o agreujades en 
aquesta situació, i així plantejar una sèrie de propostes d’acció, validades pels agents referents de 
cadascuna de les temàtiques treballades.  
 
D’altra banda, durant els mesos de juny i juliol de 2020, tot just finalitzat el confinament domiciliari, es va 
realitzar el treball de camp de l’Enquesta a la Joventut de Barcelona que incloïa un seguit de 
preguntes relacionades amb l’impacte de la Covid-19 en joves de 15 a 34 anys, entre d’altres temes 
sobre la situació dels joves de la ciutat. Els primers resultats ens han permès tenir una diagnosi de 
l’efecte de la pandèmia en el col·lectiu jove, i així definir de manera més acurada les mesures a 
prendre.  
 
El mes de novembre de 2020 es van presentar els primers resultats d’aquesta enquesta que es poden 
consultar aquí.1 A grans trets, les dades mostren un fort impacte en la situació laboral de la joventut de 
16 a 34 anys, que ha doblat la seva taxa d’atur respecte l’any 2019, sobretot entre els i les joves amb un 
nivell d’estudis inferior, que sovint s’associa a feines menys qualificades. El confinament també ha 
impactat en el rendiment acadèmic: una tercera part dels joves que estudien assenyalen que la 
pandèmia ha fet baixar el seu rendiment; tot i això, un grup més reduït ho ha vist com una oportunitat per 
dedicar més temps i millorar en els estudis.  
 
Els resultats de l’Enquesta a la Joventut 2020 també ens ha aportat dades positives. D’una banda, 
sabem que gran part de les persones joves de 25 a 34 anys viuen emancipades, la majoria en parella o 
compartint pis, fet que no treu la preocupació per l’accés a l’habitatge. D’altra banda, sembla ser que el 

                                                      
1 Resultats presentats en roda de premsa el 2 de novembre de 2020 i que es poden consultar a la nota de premsa 
“El 60% dels i les joves de Barcelona creuen que l’impacte de la Covid-19 els afectarà de manera negativa” i al 
document de recull de dades de l’Enquesta.  

https://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2020/11/02/el-60-dels-i-les-joves-de-barcelona-creuen-que-limpacte-de-la-covid-19-els-afectara-de-manera-negativa/
https://ajuntament.barcelona.cat/premsa/wp-content/uploads/2020/11/20201104-NP-Enquesta-Joventut-Covid-V2.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/premsa/wp-content/uploads/2020/11/Presentacio-Enquesta-Joves-2020_v07_premsa2.pdf
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confinament ha generat millors oportunitats de relació, i és que una bona part de joves indica que ha 
millorat la seva relació tant amb la família, com amb la parella (qui en té) i amb les amistats. 
 
No podem obviar que la situació produïda per la Covid-19 ha generat incerteses i pors, de les que la 
joventut no n’és aliena, especialment perquè estan en un moment vital de transició cap a la vida adulta 
que incrementa el neguit respecte al seu futur. De fet, sabem que més de la meitat dels joves creuen que 
la crisi generada per la pandèmia els afectarà de manera negativa o molt negativa en el seu futur. Davant 
aquesta situació, cal que, com Ajuntament de Barcelona, donem resposta a aquestes preocupacions i 
posem tots els esforços per millorar, no només la situació d’aquelles persones joves que han vist com la 
pandèmia ha canviat la seva situació laboral, educativa, familiar o social, sinó per generar confiança i 
oferir oportunitats de futur per a la joventut de Barcelona.  
 
Per a l’Ajuntament de Barcelona és prioritari apostar per mesures integrals que impulsin a la joventut. 
Amb aquesta idea, des del grup de treball s’han fet un seguit de propostes agrupades en sis àmbits de 
treball prioritaris: educació, ocupació, associacionisme i participació, benestar, habitatge, i equipaments i 
serveis juvenils que coincideixen, a més, amb els àmbits del PAJ. Sis àmbits d’actuació que fan que 
Barcelona s’activi per la joventut.  
 
En aquesta mesura de govern es presenten les accions a incorporar al PAJ pel període 2021-2022 a 
través del paquet de mesures ‘La joventut al cap 2021-2022’, juntament amb la bateria d’indicadors per 
al seu seguiment. Així doncs, les 44 accions aquí recollides s’afegiran a les 180 mesures que ja recull el 
PAJ.  
 
Per arribar a aquesta proposta s’han treballat actuacions dins del Pla de Xoc per fer front els efectes de 
la Covid-19. És per aquest motiu que es presenten algunes actuacions iniciades en el 2020, moltes de 
les quals tenen continuació aquest 2021. 
 
És de destacar també que, en matèria d’ocupació, aquesta mesura esdevé complement necessari al Pla 
de Foment de l’Ocupació de l’Ajuntament de Barcelona, un pla que ambiciona fer front a la destrucció de 
llocs de treball que ocupava a joves durant la Covid-19, així com millorar la seva ocupabilitat. 
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» 03. Abast de la mesura 
 
En síntesi doncs es proposa de donar compliment al darrer any del Pla d’Adolescència i Joventut amb un 
important reforç en la seva vessant sobretot de serveis públics per tal de fer front a les situacions 
sobrevingudes de la Covid-19, donant major èmfasi i prioritat a l’acció de servei, assessorament i 
acompanyament en totes aquelles qüestions que d’una manera o altre tenen relació amb la principal 
ambició dels i les joves: l’emancipació i la construcció de futur. 
 
 
 
» 04. Procés d’elaboració: Grup de treball 
 
 
Des de la Regidoria d’Infància, Joventut i Persones Grans, arrel de la posada en marxa del grup de 
treball de la gerència per la identificació de problemàtiques i de possibles accions i serveis davant la 
situació generada per la Covid-19, es va crear un Grup de Treball (GT) amb la finalitat de no deixar 
enrere als joves enmig d’aquest context, així com proposar accions per pal·liar les conseqüències que 
aquesta emergència sanitària,  econòmica i social està deixant en el col·lectiu jove. Les persones joves 
no poden ser les grans oblidades d’aquesta crisi i la intenció del GT també era generar un discurs que 
permetés reflexionar sobre noves o millorades accions en les polítiques de joventut de l’Ajuntament de 
Barcelona.  
 
Entenem per joventut la franja d’edat compresa entre els 12 i els 35 anys. Al document s’especifiquen 
conceptes com adolescents i persones joves grans (o joventut gran). El concepte adolescent fa 
referència al període comprès entre 12 i 16 anys, mentre que per joves grans s’entén les persones de 
més de 29 anys. 
 
4.1. Objectius 
 

• Generar i compartir reflexions sobre el nou escenari que deixa la crisi de la Covid-19 entre la 
joventut. 

• Pensar com caldrà adaptar els serveis i les polítiques de joventut de la ciutat i transformar les 
polítiques en accions concretes.  

• Crear un document d’acció que reculli les propostes. 

• Traslladar a altres esferes municipals la importància de tenir en compte la joventut davant la crisi 
generada per la Covid-19. 

• Posar en valor el paper dels i de les joves en el marc d’aquesta crisi, com a treballadors de la 
sanitat i altres serveis essencials, del lleure educatiu, en el voluntariat, en la innovació 
tecnològica, així com l’ajuda als barris en moments d’emergència sanitària, entre d’altres.  

 
4.2. Membres  
 
Per tal de facilitar la participació del grup de treball es va crear un grup motor que ha estat integrat per: 
 

 PRISMA - Observatori de la Joventut. 
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 Consell de la Joventut de Barcelona - CJB. 

 Coordinació de les assessories juvenils dels serveis infoJOVE. 

 Referent de Joventut del Districte de Gràcia. 

 Departament de Joventut. 

 Regidoria d’Infància, Joventut, Persones grans i Persones amb discapacitat. 

 
 
En paral·lel, en funció de l’àmbit a treballar s’han incorporat altres entitats i serveis, com:  
 

 Sistema Integral d’Informació Juvenil. 

 Centre de Recursos per a les Associacions Juvenils de Barcelona (CRAJ), per a l’àmbit 
d’associacionisme i participació. 

 Aquí t’Escoltem (ATE), per a l’àmbit de benestar. 

 Barcelona Activa, per a l’àmbit d’ocupació. 

 Centre d’Assessorament Acadèmic per a Joves (CAAJ), per a l’àmbit d’educació. 

 
Totes les propostes sorgides arran d’aquest grup de treball van estar validades pels agents referents de 
cadascuna de les temàtiques treballades (Barcelona Activa, Consorci d’Educació de Barcelona, Salut, 
Habitatge, Drets de Ciutadania, entre d’altres).  
 
 
4.3. Desenvolupament de les sessions de treball 
 
S’han realitzat un total de 23 sessions de treball. D’una banda, nou reunions per part del grup motor, des 
de mitjans d’abril fins al juliol de 2020 per reflexionar i detectar necessitats en els sis àmbits d’actuació 
(educació, ocupació, associacionisme i participació, benestar, habitatge, i equipaments i serveis juvenils). 
D’altra banda, entre juny i octubre de 2020, es van realitzar diverses reunions amb persones referents de 
les diverses àrees i serveis (Consorci d’Educació de Barcelona, Salut, Habitatge, Barcelona Activa, 
CRAJ, ATE, CAAJ), tant per compartir els resultats i les propostes d’acció sorgides del grup motor, com 
per treballar conjuntament les propostes i accions concretes i així donar resposta a les necessitats 
detectades.  
 
Totes les reunions s’han realitzat de manera telemàtica a través de les plataformes virtuals JitsiMeet, 
Hangouts o Zoom, i s’han utilitzat eines de treball com el Padlet, les presentacions de power-point, el 
Canva i el Lucidchart.  
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Acompanyar als i a les 
joves en les transicions 

educatives 

NECESSITAT  

» 05. Paquet de mesures ‘La joventut al cap 2021-2022’ 
 
Per tal de donar resposta a les diferents necessitats derivades de la situació de pandèmia i detectades 
pel grup de treball, es recullen un total de 20 propostes que alhora s’especifiquen en 44 accions, quedant 
estructurades en sis àmbits estratègics: educació, ocupació, participació i associacionisme, benestar, 
habitatge, i equipaments i serveis juvenils. 
 
 
5.1. Àmbit educació  
 

 

 

 
 
La situació actual de pandèmia ens evidencia la necessitat d’incrementar 
el treball en l’acompanyament en les transicions educatives. 
L’acompanyament en els processos de presa de decisions és una 
dimensió cabdal en la què cal posar especial èmfasi.  
 
Actualment existeix el programa “Decideix” d’acompanyament a la presa de decisions, d’abast territorial 
limitat. Per tant, es proposa replicar aquest programa als 10 districtes de Barcelona durant el curs 
2020-2021. Aquest programa es liderarà des del servei d’assessoria acadèmica juvenil a través dels 
diferents punts infoJOVE de la ciutat. 
 
D’altra banda es proposa elaborar una guia sobre “la presa de decisions constructiva i respectuosa” 
dirigida a l’alumnat d’ESO, batxillerat i cicles formatius, on es treballin els blocs següents: Qui sóc? Què 
tinc? Què em falta? Què em demana l’entorn? Quins recursos tinc al meu abast? Què he de fer per 
aconseguir el meu objectiu?  
 
Es continuarà també amb el treball iniciat amb la taula sobre el model d’orientació, impulsada ja el curs 
passat amb la implicació de Barcelona Activa, el Consorci d’Educació de Barcelona i el departament de 
Joventut de la Regidoria.  
 

 
 

PROPOSTES EDUCACIÓ 

1 Acompanyament en la presa de decisions. ‘Programa Decideix’ 

2 Acompanyament socioemocional a la nova normalitat.  

ACCIONS PROPOSTA 1: 
Acompanyament en la presa decisions Estat Període d’inici 

1 Programa Decideix a 10 districtes  Proposta d’ampliació del 
programa Primer trimestre 2021 

2 Elaboració Guia Online Decideix Proposta nova Primer trimestre 2021 

Acompanyament en els processos de presa de decisions  

 PROPOSTA 1 
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Acompanyament socioemocional a la nova normalitat  

 PROPOSTA 2 

 

Treballar les competències  
socioemocionals i la salut 

mental en entorns educatius 

NECESSITAT  

 

Per donar resposta a la necessitat de gestionar la bretxa digital 
s’estan habilitant diferents dispositius des del Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Però, independent 
de la bretxa, es detecta també la necessitat de treballar les 
competències digitals i socioemocionals a diferents nivells: amb les 
persones joves, les seves famílies, així com els i les professionals 
referents de joves de diferents equipaments juvenils. Es proposa, doncs, un reforç addicional per tal 
d’oferir aquestes competències digitals i socioemocionals. 
 
La proposta “Acompanyem als que acompanyen”, es va posar en marxa el mes de novembre de 2020 i 
va adreçada a 10 equips diferents de professionals de joventut de la ciutat. Es tracta d’un assessorament 
extern que ajuda a afrontar millor la situació sanitària així com adquirir eines per poder desenvolupar de 
la millor manera la seva tasca educativa en el context de pandèmia. 
 
D’altra banda, en relació a l’acompanyament digital a les famílies, s’impulsarà una línia de treball entre el 
Centre per a famílies amb fills i filles adolescents (del SAIF) i el Cibernàrium (el servei de capacitació i 
divulgació tecnològica de Barcelona Activa) per tal d’oferir eines TIC a les famílies i per a que puguin 
desenvolupar de la millor manera la seva funció parental a través de la seva formació. 
 
De cara a les mateixes persones joves, es concretarà un dispositiu de suport a la nova normalitat a 
través de col·laboració entre els centres educatius, la seva figura de JIP (Jove Informa’t i Participa)  i la 
seva vinculació amb el servei Aquí t’escoltem (ATE). 
 

 
  

ACCIONS PROPOSTA 2: 
Acompanyament socioemocional a la 
nova normalitat 

Estat Període d’inici 

3 
Acompanyem als que 
acompanyen, assessorament a 
professionals 

Proposta nova, ja en marxa Novembre 2020 

4 Acompanyament digital a les 
famílies Proposta nova Segon trimestre 2021 

5 Dispositiu de suport als i a les 
joves  Proposta nova Primer trimestre 2021 
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Incorporar les eines 
virtuals a la recerca 

de feina i als llocs de 
treball 

NECESSITAT  

5.2. Àmbit ocupació  
 
A l’àmbit d’ocupació cal tenir en compte que en paral·lel, i a banda del funcionament del grup de treball 
impulsat des de Joventut, s’ha elaborat, de manera participada amb les centrals sindicals i el CJB, per 
part de l’Ajuntament de Barcelona i Barcelona Activa, el Pla d’Impuls a l’Ocupació davant l’impacte de la 
Covid-19. En aquest pla es fa referència al Pla per al Foment de l’ocupació Juvenil 2020-2023 on, a 
banda de les propostes incorporades en aquesta mesura de govern, també s’incorporen d’altres accions.  
Es tracta d’un total de 59 actuacions específiques, 26 actuacions noves dissenyades o adaptades al 
context actual i 33 actuacions de caràcter estable ja recollides anteriorment i que preveu una despesa de 
12 milions d’euros. 
 
Tot i així a la present mesura s’incorporen aquelles mesures que sorgeixen del grup de treball “la joventut 
no s’atura” i que depenen directament dels serveis de joventut.  
 

 
 
 
 
 
 
 
La situació sanitària ha mostrat la necessitat de reforçar els canals de 
comunicació telemàtica amb la població jove i incorporar les eines virtuals a 
la recerca de feina. La proposta de digitalització dels serveis infoJOVE 
inclou: l’elaboració de materials específics en format digital (adaptació de la 
guia laboral amb les noves situacions derivades per la Covid-19), la creació 
d'un canal de consultes i assessorament infoJOVE, creació d'una centraleta 
que unifiqui les trucades dels punts infoJOVE de la ciutat i la posada en marxa de les webs infoJOVE. 
 

 
 
 

PROPOSTES OCUPACIÓ 

3 Digitalització dels serveis infoJOVE 

4 Creació de dispositius fixes territorialitzats: Pla B i Club de Feina  

5 Tallers d’autoconeixement i acompanyament emocional adreçats a joves de 20 a 30 anys 

6 La joventut no s’atura, els nostres drets tampoc  

ACCIONS PROPOSTA 3:  
Digitalització Serveis infoJOVE Estat Període d’inici 

6 Creació plataforma d’activitats 
virtuals La Joventut Connectada Proposta nova Maig 2020 

7 Assessoria laboral per a joves en 
modalitat virtual Proposta nova Març 2020 

Digitalització dels serveis infoJOVE  

 PROPOSTA 3 
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Cal més orientació 
laboral i acadèmica 

NECESSITAT  

 

Reduir incerteses i 
neguits  

NECESSITAT  

 
 
 
 
Amb la situació actual moltes persones joves necessiten suport en la 
seva orientació laboral i acadèmica, des de la proximitat i el vincle, amb 
uns referents fixos, per això es proposa la creació de dispositius fixos 
territorialitzats: el Pla B i el Club de Feina. Des dels serveis infoJOVE es 
promourà la creació d’aquests dos espais fixos en tots els districtes. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
La situació actual genera incertesa, neguits i malestar a les persones 
joves, per aquest motiu es proposa la realització de tallers 
d’autoconeixement i acompanyament emocional a joves de 20 a 30 anys. 
Es realitzaran una sèrie de tallers a cada districte per tal de treballar i 
dotar d’eines a les persones joves amb l’objectiu de capacitar-les i acompanyar-les en aquest procés.   
 

 
  

ACCIONS PROPOSTA 4:  
Creació de nous dispositius Estat Període d’inici 

8 Dispositiu fixe Pla B a 10 punts de 
la ciutat 

Proposta d’ampliació de 
programa Setembre 2020 

9 Club de la feina Proposta nova Primer trimestre 2021 

ACCIONS PROPOSTA 5:  
Tallers d’autoconeixement i 
acompanyament emocional  

Estat Període d’inici 

10 Tallers d’autoconeixement a 
diferents punts infoJOVE Proposta nova Primer trimestre 2021 

11 Tallers amb col·laboració amb 
diferents entitats a districtes Proposta nova Primer trimestre 2021 

Creació de dispositius fixes territorialitzats: Pla B i Club de Feina  

 PROPOSTA 4 

Tallers d’autoconeixement i acompanyament emocional per a joves de 20-30 anys 

 PROPOSTA 5 
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Assessorar a les 
persones joves  en la 

recerca de feina i en els 
drets i deures laborals 

NECESSITAT  

 
 
 
 
 
La proposta “la joventut no s’atura, els nostres drets tampoc” sorgeix de 
la necessitat d’assessorament en deures i drets legals, a causa d’una 
major vulneració d’aquests durant la crisi de la Covid-19 i de l’existència 
de noves prestacions que cal conèixer. Aquesta proposta inclou la 
creació de dos cicles relacionats amb la temàtica i amb informació sobre 
prestacions: ERTOs, desocupació, ingrés mínim vital, entre d’altres.  
 
Els dies 21, 22, i 23 de setembre de 2020 es va dur a terme el Saló de l’Ocupació, amb la creació de 
l’espai Defensa els teus drets. En aquest espai van participar entitats sindicals juvenils, el punt de 
defensa de drets laborals de Barcelona Activa, la Direcció General de Joventut, l’Assessoria Laboral per 
a joves del departament de Joventut i el Consell de la Joventut de Barcelona (CJB). 
 
L’edició 2020 del Saló de l’Ocupació va tenir lloc conjuntament amb el saló BizBarcelona amb la intenció 
d’implicar i apropar els representants del teixit empresarial al talent juvenil en situació de recerca de feina 
en uns moments d’especial incertesa laboral.  
 

 
  

ACCIONS PROPOSTA 6:   
La joventut no s’atura, els nostres 
drets tampoc  

Estat Període d’inici 

12 Creació de cicles drets i deures 
laborals Proposta nova Segon trimestre 2021 

13 Espai Defensa els teus drets 
laborals al Saló de l’Ocupació Proposta realitzada Setembre 2020  

14 Fusió Saló de l’Ocupació amb 
BizBarcelona Proposta realitzada Setembre 2020 

La joventut no s’atura, els nostres drets tampoc  

 PROPOSTA 6 
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Promoure l’ús de l’espai 
públic 

NECESSITAT  

5.3. Àmbit associacionisme i participació 
 
 
 

 

 

 
 
 
Per tal de donar resposta a la necessitat de les entitats juvenils de fer ús 
de l’espai públic i dels equipaments per realitzar la seva tasca de lleure 
educatiu, es proposen dues accions. 
 
D’una banda, ampliar el projecte Tractor (ús continuat i sistemàtic per part de caus i esplais de les places 
i els espais públics de la ciutat). Aquest projecte estava previst iniciar-se a la primavera de 2020 i com a 
conseqüència de la pandèmia es va haver de paralitzar. Actualment s’està treballant per iniciar-ho al 
Districte de l’Eixample i posteriorment al districte de Les Corts. Arran de la Covid-19, es planteja ampliar-
ho a més districtes, tenint en compte que en aquest context és més necessari encara l’ús de l’espai 
públic de forma sistemàtica.  
 
D’altra banda també es va detectar la necessitat de l’existència d’una taula permanent per tal de donar 
resposta a la situació d’esplais i caus amb dificultats de locals. Aquesta taula es va crear a l’estiu de 
2020 i s’ha donat continuïtat en el temps ja que degut a les noves normatives sanitàries es fa necessari 
poder tenir més espai pel desenvolupament d’activitats i se’n deriven moltes gestions entre entitats, CJB, 
Regidoria i els diferents districtes, així com el CEB.  
 

 
 
 

PROPOSTES ASSOCIACIONISME I PARTICIPACIÓ 

7 Ús de l’espai públic i els equipaments per part d’entitats juvenils  

8 Suport a les entitats juvenils pel desenvolupament de la seva activitat en el context de 
pandèmia 

ACCIONS PROPOSTA 7:  
Ús de l’espai públic i equipaments per 
part d’entitats juvenils de lleure 
educatiu 

Estat Període d’inici 

15 Ampliació projecte Tractor Proposta d’ampliació de 
programa Desembre 2020 

16 
Creació taula de seguiment 
permanent per donar resposta a 
problemes d’espai per part entitats 

Proposta realitzada Juliol 2020 

Ús de l’espai públic i equipaments per part d’entitats juvenils  

 PROPOSTA 7 
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Oferir suport econòmic 
a les entitats juvenils 

NECESSITAT  

 
 
 
 
 
 
 
 
El context de pandèmia actual planteja un escenari a les entitats juvenils 
complicat i caldrà seguir de prop la seva evolució durant aquest temps.  
 
A l’estiu 2020, davant la situació sanitària i tenint en compte que el primer 
col·lectiu en tornar a l’activitat educativa van ser les entitats de lleure amb la campanya d’estiu, es van 
elaborar dues guies de suport per tal d’acompanyar a monitors i monitores en la seva tasca.  
 
A banda del suport i acompanyament, també es va oferir suport econòmic. Una de les necessitats 
recollides era el fet de tenir a disposició material de prevenció i seguretat. Situacions com aquesta van 
donar lloc a l’ampliació pressupostària de 414.000 euros de la convocatòria extraordinària de 
subvencions de lleure educatiu, per tal que aquestes s’adeqüin a les necessitats del jovent associat.  
 
D’altra banda també es planteja que la necessitat de seguir de prop l’evolució de l’associacionisme 
juvenil per estudiar l’evolució de les necessitats que continuïn sorgint i, per tant, també adaptar i fer-ne 
formació adaptada a aquestes noves necessitats, liderada des del Centre de Recursos per a les 
Associacions Juvenils (CRAJ). 
 

 
 
 
  

ACCIONS PROPOSTA 8:  
Suport a les entitats juvenils  pel 
desenvolupament de la seva activitat 
en el context de pandèmia 

Estat Període d’inici 

17 Elaboració guies de suport pel 
desenvolupament activitats estiu Proposta realitzada Juliol 2020 

18 

Ampliació de la partida 
pressupostària de la convocatòria 
de subvencions extraordinària per 
entitats de lleure educatiu 

Proposta d’ampliació de 
programa realitzada Juliol 2020 

19 Detecció de necessitats formatives 
i elaboració pla de formació Proposta nova  Primer trimestre 2021 

Suport a les entitats juvenils pel desenvolupament de la seva activitat en el context de 
pandèmia 

 PROPOSTA 8 
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Prevenir les addiccions 
a les TIC sorgides o 
agreujades arran del 

confinament 

NECESSITAT  

5.4. Àmbit benestar 
 
 
 

 

 
 
 
S’ha recollit una important demanda als serveis juvenils, tant per part 
d’escoles com de famílies, expressant la preocupació per l’addicció a les 
pantalles que inclou els videojocs, el telèfon i Internet (xarxes socials, 
cibersexe, jocs i apostes en línia). Les conseqüències d’aquestes 
addiccions sovint comporten un aïllament progressiu de les relacions i 
altres interessos que tenen a veure amb la conducta addictiva, malestar i 
irritabilitat, a banda d’augmentar el risc de patir obesitat i a una pitjor salut física degut al sedentarisme 
que implica aquest comportament.  
 
Per prevenir les possibles addiccions a les TIC sorgides o agreujades arran del confinament es proposa 
desenvolupar accions en aquesta línia, amb tallers informatius sobre els riscs de l’ús (i abús) de les TIC, 
amb l’objectiu de prevenir les apostes en línia, el ciberassetjament i les addiccions a les TIC.  
 
D’altra banda també des del Consell de la Joventut de Barcelona s’ha impulsat una guia interactiva 
anomenada ‘Les pantalles i tu’ i que pretén fer una reflexió personal sobre la relació de les persones 
joves amb les pantalles.  
 

 
 
 
 

PROPOSTES BENESTAR I SALUT 

9 Treballar l’addicció a les pantalles 

10 Noves necessitats en les relacions afectives i sexuals dels i les joves 

11 Acompanyament al dol i a les pors derivades de la Covid-19 

12 Exposició de les vivències dels i de les joves durant la pandèmia 

13 Ampliar els espais de benestar emocional 

ACCIONS PROPOSTA 9:  
Treballar les addiccions a les pantalles Estat Període d’inici 

20 Realització activitats per treballar 
addicció a les pantalles Proposta nova Segon trimestre 2021 

21 Guia interactiva “Les pantalles i tu” 
(elaborada pel CJB) Proposta nova, ja en marxa Octubre 2020 

Treballar l’addicció a les pantalles 

 PROPOSTA 
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Donar resposta a 
neguits i inquietuds 
sobre les relacions 
afectives i sexuals 

NECESSITAT  

 

Fomentar el benestar 
emocional i psicològic 

NECESSITAT  

 
 
 
 
 
 
 
 
La proposta pretén donar resposta als neguits i inquietuds sobre les 
relacions afectives i sexuals respecte a les mesures de seguretat i 
distanciament sorgides arran de la Covid-19. 
 
En col·laboració amb el Pla de Ciència de Barcelona i l’Estratègia de Salut 
Sexual i Reproductiva, s’inicia un treball de reflexió amb tots els operadors 
pertinents per tal de concretar accions que donin resposta a les noves necessitats sorgides arran de la 
pandèmia i les relacions afectivo-sexuals de les persones joves.  
 
En aquest marc també és molt important actualitzar el coneixement dels professionals que treballen en 
els diferents serveis per a joves, i és per això que s’ha creat a una acció capacitadora amb diferents 
càpsules formatives sobre sexualitat i joves. Aquesta acció, anomenada SexInformation s’ha dut a terme 
entre els mesos d’octubre i novembre de 2020. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Per fomentar el benestar emocional i psicològic dels i de les joves es 
proposa treballar als serveis el dol i les noves pors aparegudes arran 
de la Covid-19, a través de càpsules informatives i de formació als 
equips de professionals perquè puguin realitzar les atencions 
adequadament. 
 
Per tal de començar a treballar la temàtica, el mes de novembre de 2020 es va realitzar una activitat 
conjunta entre el Servei d’Adolescents i Famílies (SAIF) i el Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil 
(CSMIJ) amb motiu de la festivitat de Tots Sants, utilitzant la plataforma virtual de la Joventut 
Connectada. 
 

ACCIONS PROPOSTA 10:  
Donar resposta a les necessitats 
sorgides sobre relacions afectiva-
sexual en pandèmia 

Estat Període d’inici 

22 Living Lab Salut Sexual Proposta nova, ja en marxa Desembre 2020 

23 Capacitació professionals de 
joventut SexInformation Proposta nova, ja realitzada Octubre 2020 

Donar resposta a les necessitats sorgides sobre relacions afectives i sexuals en el context de 
la pandèmia 

 PROPOSTA 
 

Acompanyament al dol i a les pors derivades de la Covid-19 

 PROPOSTA 
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Contrastar la imatge 
negativa que s’ha donat 

de la joventut als 
mitjans de comunicació 

NECESSITAT  

 

Fomentar el benestar 
emocional i psicològic 

NECESSITAT  

 

Fomentar el benestar 
emocional i psicològic i 

mantenir els espais 
grupals 

 

NECESSITAT  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Amb l’objectiu de contrastar la imatge negativa que s'ha donat dels i de 
les joves als mitjans de comunicació, es proposa fer una exposició per 
recopilar com ha viscut la joventut el confinament i les fases de 
desescalada.  
 

 
 
 
 
 
 
 
La proposa d’ampliar els serveis d’escolta emocional i reforçar l'equip 
professional per treballar la salut emocional sorgeix per donar resposta a 
la necessitat de fomentar el benestar emocional i psicològic. En aquest 
sentit, es farà una ampliació de l’actual servei Aquí t’escoltem (ATE), 
arribant al desè districte durant el segon semestre de 2021. També es farà una ampliació d’hores de 
servei que permetrà ampliar el funcionament. Cal també posar en valor que aquests serveis en van posar 
en format telemàtic durant el confinament i que la resposta i demanda del servei va ser molt alta. 
 

ACCIONS PROPOSTA 11:  
Acompanyament al dol i les pors 
derivades de la Covid-19 

Estat Període d’inici 

24 Accions per afrontar el dol: creació 
de material i accions grupals Proposta nova  Segon trimestre 2021 

25 Activitat com afrontar el dol  Proposta nova, ja en marxa Novembre 2020 

ACCIONS PROPOSTA 12:   
Exposició de vivències dels i de les 
joves durant la pandèmia 

Estat Període d’inici 

26 
Impuls d’accions que recullin la 
vivència dels joves durant 
diferents moments de la pandèmia 

Proposta nova Segon trimestre 2021 

27 Exposició de vivències dels i les 
joves Proposta nova Primer trimestre 2022 

Exposició de les vivències dels i de les joves durant la pandèmia 

 PROPOSTA 
 

Ampliar els espais de benestar emocional 

 PROPOSTA 
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Per fomentar el benestar psicològic i emocional dels i de les joves, es proposa preservar els espais 
grupals als serveis d’escolta emocional. Durant el confinament aquests espais es van perdre, i és 
necessari pensar formes de preservar els espais grupals a la nova normalitat i/o en cas que hi hagi un 
nou confinament. 
 
A la seva vegada destacar que a la primavera de 2020 es va posar en marxa des de la Direcció de Salut 
i Envelliment i Cures un Pla de Xoc de Salut Mental. Allà es desenvolupen mesures noves que afronten 
el context actual de pandèmia i el seu impacte en la salut mental i emocional de la població en general, 
assenyalant la seva especial singularitat en els col·lectius joves. Des d’aquí s’han desenvolupat mesures 
específiques pels Centres Oberts, eines noves com el Cabàs Emocional, etc. 

La soledat, entre les persones joves, és un nou tema a abordar,  el 26,5% dels i de les joves d’entre 16 i 
24 anys se senten sols/es sovint o a vegades, per aquest motiu en el marc de l’estratègia de la soledat, 
dins l’eix sobre el desplegament de recursos i serveis per prevenir, detectar i atendre les situacions de 
soledat, s’ha vist la necessitat de treballar amb els diferents professionals que treballen amb joves des de 
diferents àmbits per tal d’abordar la soledat. Al desembre de 2020 es va organitzar una jornada amb un 
centenar de professionals i arrel d’aquesta, s’ha treballat els continguts d’una nova guia que ajudi per la 
prevenció, detecció i acompanyament de l’adolescència i joves en situació de soledat.  

D’altra banda, també s’ha posat en marxa un projecte anomenat ‘Estem en xoc’ que pretén treballar amb 
i per a les famílies espais de conversa socioeducatius i de suport emocional pels infants i adolescents 
dels centres oberts conduïts per un/a professional de la salut mental relacionats amb les conseqüències 
de la Covid 19.  

 

  

ACCIONS PROPOSTA 13:   
Ampliar espais de benestar emocional Estat Període d’inici 

28 
Ampliació hores servei ATE, 
oferint atenció virtual o presencial. 
Nou ATE a l’Eixample. 

Proposta d’ampliació de 
programa Tercer trimestre 2021 

29 

Creació nova guia per a la 
detecció i acompanyament 
d’adolescents i joves en situació 
de soledat. 

Proposta nova Primer trimestre 2021 

30 Preservar espais grupals Proposta de manteniment Juliol 2020 
31 Estem en XOC (Centres Oberts) Proposta nova, ja en marxa Juliol 2020 
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Vetllar per fer possible 
l’emancipació de les 

persones joves 

NECESSITAT  

 

Vetllar per fer possible 
l’emancipació de les 

persones joves 

NECESSITAT  

5.5. Àmbit habitatge 
 

 

 
 
 
 
 
En el nou context han sorgit noves normatives, serveis de mediació, 
moratòries, legislacions, etc., i no totes les persones joves són 
coneixedores d’aquestes informacions. Es planteja crear material 
comunicatiu adreçat a les persones joves per tal que tinguin la 
informació i facilitar així el seu procés d’emancipació. 
 

 
 
 

 

 
 
La proposta de vetllar pel manteniment de la reserva del 30% sorgeix 
per donar resposta a la necessitat de fer possible l’emancipació juvenil. 
Es proposa vetllar perquè el criteri del 30% s'apliqui a tots els tipus de 
polítiques d'habitatge (Allotjament de proximitat provisional (APROP), 
lloguer, dret de superfície, habitatge dotacional, cessions d'ús a 
cooperatives, etc.). 

PROPOSTES HABITATGE  

14 Crear informació accessible i actualitzada a les persones joves sobre els processos i 
recursos existents en el nou context 

15 Vetllar pel manteniment de la reserva del 30% 

16 Incorporar una perspectiva jove a la Taula Habitatge Cooperatiu 

17 Potenciar els programes de convivència  

ACCIONS PROPOSTA 14:   
Crear informació accessible i 
actualitzada 

Estat Període d’inici 

32 
Realització de nous vídeos i 
material sobre noves normatives, 
moratòries... 

Proposta nova, ja en marxa Novembre 2020 

33 Assessorament presencial i  virtual 
d’habitatge Proposta nova, ja en marxa Març 2020 

Crear informació accessible i actualitzada a les persones joves sobre els processos i recursos 
existents en el nou context 

 PROPOSTA 
 

Vetllar pel manteniment de la reserva del 30% 

 PROPOSTA 
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Promoure altres models 
d’habitatge per garantir 
l’emancipació juvenil 

NECESSITAT  

 

Donar respostes a joves 
amb una situació 
socioeconòmica 

vulnerable 

NECESSITAT 

Pel que fa al Registre de Sol·licitants d'Habitatge Protegit, es planteja la possibilitat d’unificar dades entre 
la Borsa i el Registre d'habitatge. El Consorci d’habitatge està treballant en únic sistema per centralitzar 
les dades, això permetrà tenir la informació de forma més àgil. De moment es proposa que quan hi hagi 
promocions específiques o informació d’interès s’utilitzarà els serveis d’informació juvenil i aquests 
implementaran una estratègia comunicativa per promocionar que les persones joves s'hi apuntin.  
 

 
 
 
 
 
 
 
Amb l’objectiu de promoure altres models d’accés a l’habitatge 
(cooperativisme), es proposa estudiar la viabilitat d’incorporar al CJB en 
la Taula d’Habitatge Cooperatiu per tal de tenir en compte altres perfils. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
La proposta de potenciar els programes de convivència intergeneracional 
es basa en promoure el programa “Viure i Conviure” i fomentar la 
compartició de pisos, i fer-ne difusió.  
 
D’altra banda, també es té en compte la població més vulnerable i per 
aquest motiu s’ha treballat l’acolliment temporal de persones joves 
afectades per la situació actual. 
 

ACCIONS PROPOSTA 15:   
Vetllar pel manteniment de la reserva 
30% 

Estat Període d’inici 

34 Fer seguiment de la reserva 30% Proposta de manteniment Incorporat al PAJ al 2017 

35 
Estratègia comunicativa per donar 
a conèixer promocions 
específiques per a joves 

Proposta nova En funció de la promoció 

ACCIONS PROPOSTA 16:   
Incorporar perspectiva jove Taula 
Habitatge compartit 

Estat Període d’inici 

36 Incorporació CJB a la Taula 
Habitatge compartit Proposta nova Primer trimestre 2021 

Incorporar la perspectiva jove a la Taula Habitatge Cooperatiu 

 PROPOSTA 
 

Potenciar els programes de convivència intergeneracional i oferir alternatives habitacionals 

 PROPOSTA 
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ACCIONS PROPOSTA 17:  
Potenciar els programes de 
convivència de joves amb altres  

Estat Període d’inici 

37 
Acció de difusió del projecte de 
convivència intergeneracional 
‘Viure i Conviure’ 

Proposta nova Segon trimestre 2021 

38 

Allotjament temporal de 40 
persones joves, afectades per la 
crisi de la Covid-19, i ateses per 
equipaments municipals 
d’emergència, mitjançant 
l’acolliment amb famílies 
voluntàries i hostels 

Proposta nova Agost 2020 
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Fer arribar els serveis 
de joventut a tots els 
perfils de joves de la 

ciutat 

NECESSITAT 

5.6. Àmbit equipaments i serveis juvenils 

 
 
 
 
 
En un sentit global, i especialment en aquests moments de canvi, es 
considera cabdal millorar l’accés als serveis i equipaments juvenils: des de 
l’accessibilitat física fins a l’accessibilitat a través del coneixement de 
l’existència dels propis serveis. 
 
Durant el 2021 es durà a terme una campanya comunicativa dels serveis 
de joventut per tal d’apropar els serveis existents al global de la població 
jove barcelonina, així com una revisió dels circuits d’accés als serveis per a millorar l’accés i coneixement 
per part de la població jove.  
 
En el context de pandèmia, els serveis adreçats a joves han presenciat una pujada en els seus 
indicadors d’ús, fet que posa de relleu la importància d’aquests serveis per al dia a dia de les persones 
joves. En aquest sentit, es considera important continuar avançant en la implantació del nou model de 
serveis infoJOVE, que porta en marxa a nivell pilot a dos territoris de la ciutat des de 2018, i que ha 
mostrat resultats molt positius. Per serveis infoJOVE fem referència al servei d’informació, orientació, 
dinamització i assessorament municipal per a joves, ja sigui als punts infoJOVE o als centres educatius, 
treballant com un únic equip. 
 
D’altra banda, des de l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat, es durà a terme una revisió i 
estudi de l’estat d’accessibilitat dels equipaments juvenils per tal d’assegurar l’accés universal a totes les 
persones joves amb diversitat funcional. 

PROPOSTES EQUIPAMENTS I SERVEIS JUVENILS 

19 Millorar l’accés als serveis i equipaments juvenils  

20 Capacitació en drets humans als professionals de joventut 

21 Suport a la creació juvenil als equipaments juvenils 

ACCIONS PROPOSTA 18:  
Millorar l’accés als serveis i 
equipaments juvenils 

Estat Temporalitat- Inici 

39 
Campanya comunicativa dels 
serveis de joventut i revisió dels 
circuits accés als serveis 

Proposta nova Primer trimestre 2022 

40 Avanç en la implantació del nou 
model Serveis infoJOVE 

Proposta d’ampliació de 
programa  Primer trimestre 2022 

41 
Revisió i estudi de l’estat 
d’accessibilitat dels equipaments 
juvenils 

Proposta nova Quart trimestre 2021 

Millorar l’accés als serveis i equipaments juvenils 

 PROPOSTA 
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Vetllar per la no 
vulneració dels drets de 

les persones joves 

NECESSITAT 

 

Donar suport a les 
persones joves 

creadores 

NECESSITAT 

 
 
 
 
 
 
Arran de la nova obertura del Centre de Recursos en Drets Humans a 
l’últim trimestre de 2020, es considera important oferir una formació als i a 
les professionals de joventut per tal que coneguin el recurs i incorporar la 
mirada dels Drets Humans en l’atenció que ofereixen a les persones 
joves. 
  

 
 
 
 
 
 
 
El sector cultural i de la creació està sent un dels més afectats des de 
l’arribada de la Covid-19 i la creació jove no ha estat una excepció.  
 
El Districte de Sants-Montjuïc va posar en marxa al mes de juliol el 
projecte MURBAS: un procés participatiu per a la intervenció d’art urbà a 
la façana de l’Espai Jove La Bàscula, a través del qual es promou l’art emergent de joves creadors i 
creadores en l’àmbit de les arts plàstiques. S’ampliarà aquest projecte a altres districtes de la ciutat.  
 

 

ACCIONS PROPOSTA 19:  
Capacitació en drets humans als i a les 
professionals de joventut 

Estat Període d’inici 

42 Capacitació en Drets Humans als i 
a les professionals de joventut Proposta nova Segon trimestre 2021 

ACCIONS PROPOSTA 20:  
Suport a la creació juvenil als 
equipaments juvenils 

Estat Període d’inici 

43 
Posada en marxa i ampliació del 
projecte MURBAS a altres 
districtes i equipaments juvenils 

Proposta d’ampliació de 
programa Juliol 2020 

44 

Manteniment dels festivals de 
creació juvenil adaptats a les 
mesures sanitàries de control de 
la Covid-19 

Proposta de manteniment Juliol 2020 

Capacitació en Drets Humans als i a les professionals de joventut 

 PROPOSTA 
 

Suport a la creació juvenil en els equipaments juvenils 

 PROPOSTA 
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» 06. Indicadors de seguiment i correlació amb les mesures de les noves propostes 2021-
2022 a incorporar al PAJ 
 
 
El PAJ compta amb un sistema d’indicadors que permet fer un seguiment del seu estat d’execució. 
Anualment es presenta un informe amb les dades que el monitoritzen i que permeten estudiar el seu 
avanç. El darrer informe disponible presenta les dades corresponents a l’any 2019, i es pot consultar a la 
pàgina web barcelona.cat/joventut, a l’apartat del Pla d’Adolescència i Joventut, juntament amb tota la 
resta d’informes del PAJ. 
 
El PAJ compta amb un sistema de seguiment i avaluació que garanteix que els diferents actors 
mantinguin un control sobre el seu desenvolupament a través dels processos de seguiment i avaluació. 
El procés de seguiment consisteix en una sèrie d’instruments i processos mecànics que informen 
fonamentalment sobre l’estat de compliment de les mesures que recull el Pla.  
 
Els indicadors que recull el pla, son de dos tipus: 
• De resultat: són de caire quantitatiu i permeten obtenir dades numèriques objectives sobre l’acció 

que s’ha proposat recollir aquest indicador dins de la mesura.  
• D’actuació: pretenen donar informació 

sobre el grau d’implementació 
d’aquella acció, programa o iniciativa 
concreta. En funció de la situació en 
què es troba aquella acció o 
programa, la persona responsable 
indica un valor del 0 al 7 o un codi en 
funció dels cinc nivells o escenaris 
descrits (desestimat, no iniciat, iniciat, 
consolidat i finalitzat). Respecte 
d’aquest tipus d’indicadors, on els 
professionals responsables fan una 
valoració més discrecional, en general, 
s’assignen a diferents fonts per tal que 
la valoració estigui més ponderada i 
inclogui més d’un punt de vista. 

 
Per a la recollida d’indicadors es fa servir una eina informàtica on totes les fonts (operadors que treballen 
en Pla) poden introduir les dades, consultar les dades introduïdes els anys anteriors i, si és el cas, també 
els comentaris o aclariments introduïts, així com també es poden consultar les dades introduïdes per 
altres fonts. Pel que fa a l’aplicatiu informàtic utilitzat, es va fer un treball exhaustiu per codificar tots els 
indicadors abans d’introduir-los-hi, per tal de facilitar l’anàlisi posterior i l’extracció de les dades segons 
les mirades preteses: gènere, edat, adolescència, destinataris, etc.  
 
Val a dir, que l’objectiu d’avaluació d’aquest Pla és força ambiciós, ja que no només té un objectiu de 
recollida de dades, si no que també té una funció pedagògica que convida a tots els agents implicats en 
la seva implementació i avaluació a trobar la necessitat d’incorporar la perspectiva de gènere, i per 
franges d’edat, tenint present que el pla aborda una marge d’edat molt ampli, on les característiques de 
cada moment vital són diferents i per tant l’abordatge de les accions tampoc ho pot ser. 

https://ajuntament.barcelona.cat/joves/ca
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A continuació es relaciona el conjunt d’indicadors de seguiment a incorporar PAJ 2017-2021, derivat 
del nou paquet de mesures ‘La joventut al cap 2021-2022’. 
 

 
Mesura 
PAJ a 
ampliar 

Indicador de seguiment 

Acompanyament en els processos de presa de decisions 

1 Programa Decideix a 10 districtes  5 Nombre de districtes amb programa 
Decideix 

2 Elaboració Guia Online Decideix 5 Nivell d’implementació de la guia 
online Decideix 

Acompanyament sòcio-emocional a la nova normalitat 

3 Acompanyem als que acompanyen, 
assessorament a professionals 148 

Nombre de professionals que han 
rebut formació per adaptar-se al nou 
context educatiu 

4 Acompanyament digital a les famílies 5 

Nivell d'implementació de l'eina de 
treball entre el SAIF i el Cibernàrium 
per oferir acompanyament digital a les 
famílies 

5 Dispositiu de suport als i les joves  10 
Nivell d'implementació del dispositiu de 
suport als joves davant el nou context 
educatiu 

Digitalització dels serveis infoJOVE 

6 Creació plataforma d’activitats virtuals La 
Joventut Connectada 24 Nombre d'activitats programades a la 

plataforma La joventut Connectada 

7 Assessoria laboral per a joves en modalitat 
virtual 24 Nombre d'atencions virtuals realitzades 

per l'assessoria laboral 

Creació de nous dispositius en l’àmbit laboral 

8 Dispositiu fixe Pla B a 10 punts de la ciutat 19 Nombre d'usos als dispositius fixes Pla 
B de la ciutat 

9 Club de la feina 19 Nombre d'usos del Club de feina dels 
punts infoJOVE 

Tallers d’autoconeixement i acompanyament emocional per a joves de 20-30 anys 

10 Tallers autoconeixement a diferents punts 
infoJOVE 26 

Nombre de participants en tallers 
d'autoconeixement organitzats pels 
punts infoJOVE 

11 Tallers amb col·laboració amb diferents 
entitats a districtes 27 

Nombre de participants en tallers 
d'autoconeixement en col·laboració 
amb entitats a districtes 

La joventut no s’atura, els nostres drets tampoc 

12 Creació de cicles de drets i deures laborals 47 
Nombre d'activitats realitzades en el 
marc del cicles sobre drets i deures 
laborals 
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Mesura 
PAJ a 
ampliar 

Indicador de seguiment 

13 Espai Defensa els teus drets laborals al 
Saló de l’Ocupació 47 Nombre d'atencions realitzades a 

l'espai Defensa els teus drets laborals 

14 Fusió Saló de l’Ocupació amb 
BizBarcelona 43 

Nombre de participants joves al salo 
de l’ocupació 

Ús de l’espai públic i equipaments per part d’entitats juvenils 

15 Ampliació del projecte Tractor 98 Nombre de districtes amb projecte 
Tractor 

16 
Creació taula de seguiment permanent per 
donar resposta a problemes d’espai per 
part entitats 

97 
Nombre de casos d'entitats en risc de 
tenir problemes d'espai abordades a la 
taula de seguiment 

Suport a les entitats juvenils pel desenvolupament de la seva activitat en el context de 
pandèmia 

17 Elaboració guies de suport pel 
desenvolupament activitats estiu 98 

Nombre de visites a les guies de 
suport pel desenvolupament d'activitats 
d'estiu i materials associats 

18 

Ampliació de la partida pressupostària de 
la convocatòria de subvencions 
extraordinària per entitats de lleure 
educatiu 

95 
Percentatge de variació de la partida 
de subvencions per entitats de lleure 
educatiu 

19 Detecció de necessitats formatives i 
elaboració pla de formació 96 

Nivell d'implementació del pla de 
formació a partir de les necessitats 
detectades 

Treballar l’addicció a les pantalles 

20 Realització activitats per treballar addicció 
a les pantalles 124 

Nombre d'activitats realitzades des 
dels serveis juvenils per treballar 
l'addicció a les pantalles 

21 Guia interactiva “Les pantalles i tu” 
(elaborada pel CJB) 124 Nivell d'implementació de la guia 

interactiva les pantalles i tu 

Donar resposta a les necessitats sorgides sobre relacions afectives i sexuals 

22 Living Lab Salut Sexual 123 Nivell d'implementació de projecte 
Living Lab Salut Sexual 

23 Capacitació professionals de joventut 
SexInformation 148 

Nombre de professionals que han 
rebut la capacitació professional 
SexInformation 

Acompanyament en el dol i les pors derivades de la Covid-19 

24 Accions per afrontar el dol: creació de 
material i accions grupals.  118 Nivell d'implementació de les accions 

per afrontar el dol 

25 Activitat com afrontar el dol  118 
Nombre d'adolescents i joves 
participants de l'activitat per aprendre a 
afrontar el dol 

Exposició de les  vivències dels i les joves durant la pandèmia 
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Mesura 
PAJ a 
ampliar 

Indicador de seguiment 

26 
Impuls d’accions que recullin la vivència 
dels joves durant diferents moments de la 
pandèmia 

88 
Nombre d'accions realitzades per 
mostrar les vivències dels joves durant 
diferents moments de la pandèmia 

27 Exposició de vivències dels i les joves 88 Nivell d'implementació de l'exposició 
de vivències dels i les joves 

Ampliar els espais de benestar emocional 

28 
Ampliació hores servei Aquí t’escoltem, 
oferint atenció virtual o presencial. Nou 
Aquí t’escoltem a l’Eixample. 

117 Percentatge d'augment d'hores 
setmanals del servei Aquí t’escoltem 

29 
Creació nova guia per a la detecció i 
acompanyament d’adolescents i joves en 
situació de soledat. 

117 Nombre de professionals que 
implementen la guia.  

30 Preservar espais grupals 118 Nombre d'usos en atencions grupals 
realitzades al serveis Aquí t'escoltem 

31 Estem en XOC (Centres Oberts) 118 Nivell d’implementació projecte Estem 
en xoc 

Crear informació accessible i actualitzada a les persones joves sobre els processos i recursos 
existents sobre habitatge en el nou context 

32 Realització de nous vídeos i material sobre 
noves normatives, moratòries... 61 

Nivell d'implementació de l'elaboració 
de nous materials sobre noves 
normatives d'habitatge 

33 Assessorament presencial i  virtual 
d’habitatge 61 Nombre d'atencions virtuals realitzades 

per l'assessoria d'habitatge compartit 

Vetllar pel manteniment de la reserva del 30% 

34 Fer seguiment de la reserva 30% 54 
Percentatge d’habitatges de protecció 
oficial adjudicats en lloguer i en dret de 
superfície a menors de 35 anys. 

35 
Estratègia comunicativa per donar a 
conèixer promocions específiques per a 
joves 

55 
Nivell d'implementació de l'estratègia 
comunicativa per donar a conèixer 
promocions específiques per a joves 

Incorporar la perspectiva jove a la Taula Habitatge Cooperatiu 

36 Incorporació CJB en la Taula Habitatge 
compartit 64 

Nivell d'implementació de la 
incorporació de la perspectiva jove a la 
Taula d'habitatge compartit 

Potenciar els programes de convivència intergeneracional i oferir alternatives habitacionals 

37 Difusió del projecte de convivència 
intergeneracional ‘Viure i Conviure’ 60 

Nivell d'implementació de les accions 
de difusió del projecte de convivència 
intergeneracional ‘viure i conviure’ 

38 

Allotjament temporal de 40 persones joves, 
afectades per la crisi de la Covid-19, i 
ateses per equipaments municipals 
d’emergència, mitjançant l’acolliment amb 

60 Nombre de persones que participen 
del programa  
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Mesura 
PAJ a 
ampliar 

Indicador de seguiment 

famílies voluntàries i hostels 

Millorar l’accés als serveis i equipaments juvenils 

39 Campanya comunicativa dels serveis de 
joventut 155 Nombre d’accions comunicatives per 

donar a conèixer els serveis infoJOVE 

40 Avanç en la implementació del nou model 
Serveis infoJOVE  155 Nombre de districtes amb el nou model 

Serveis infoJOVE integral 

41 Revisió i estudi de l’estat d’accessibilitat 
dels equipaments juvenils 157 Nombre d’equipaments juvenils revisat 

en relació a l’accessibilitat 

Capacitació en Drets Humans als i les professionals de joventut 

42 Capacitació en Drets Humans als i les 
professionals de joventut 148 Nombre de professionals que 

participen de la capacitació 

Suport a la creació juvenil als equipaments juvenils 

43 Ampliació del projecte MURBAS a altres 
districtes i equipaments juvenils 168 Nombre d’equipaments que participen 

del projecte Murbas 

44 Manteniment dels festivals de creació 
juvenil adaptats a les mesures sanitàries  104 

Nivell d’implementació de les accions 
necessàries pel manteniment dels 
festivals de creació juvenil  
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» 07. Cronograma 
 
23 de les 44 noves accions (el 54% de les accions) ja es van posar en marxa durant el 2020. A 
continuació es mostra el cronograma previst. 
 

  2020 2021 2022 

ED
U

C
A

C
IÓ

 

Acompanyament en els processos de presa de decisions 

1 Programa Decideix a 10 districtes        

2 Elaboració Guia Online DECIDEIX       

Acompanyament sòcio-emocional a la nova normalitat 

3 Acompanyem als que acompanyen, 
assessorament a professionals       

4 Acompanyament digital a les famílies       

5 Dispositiu de suport als i a les joves        

O
C

U
PA

C
IÓ

 

Digitalització dels serveis infoJOVE 

6 Creació plataforma d’activitats virtuals 
La Joventut Connectada       

7 Assessoria laboral per a joves en 
modalitat virtual       

Creació de nous dispositius en l’àmbit laboral 

8 Dispositiu fixe Pla B a 10 punts de la 
ciutat       

9 Club de la feina       

Tallers d’autoconeixement i acompanyament emocional per a joves de 20-30 anys 

10 Tallers autoconeixement a diferents 
punts infoJOVE       

11 Tallers amb col·laboració amb 
diferents entitats a districtes       

La joventut no s’atura, els nostres drets tampoc 

12 Creació de cicles de drets i deures 
laborals       

13 Espai Defensa els teus drets laborals 
al Saló de l’Ocupació      
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  2020 2021 2022 

14 Fusió Saló de l’Ocupació amb 
BizBarcelona  

 
   

 

A
SS

O
C

IA
C

IO
N

IS
M

E 
I P

A
R

TI
C

IP
A

C
IÓ

 

Ús de l’espai públic i equipaments per part d’entitats juvenils 

15 Ampliació del projecte Tractor      
 

16 Taula de seguiment permanent per 
resposta a problemes d’espai d’entitats      

 

Suport a les entitats juvenils  pel desenvolupament de la seva activitat en el context de 
pandèmia 

17 Elaboració guies de suport pel 
desenvolupament activitats estiu      

 

18 
Ampliació partida pressupostària 
convocatòria de subvencions ext. per 
entitats de lleure educatiu 

     
 

19 Detecció de necessitats formatives i 
elaboració pla de formació      

 

B
EN

ES
TA

R
 

Treballar l’addicció a les pantalles 

20 Realització activitats per treballar 
addicció a les pantalles      

 

21 Guia interactiva “Les pantalles i tu” 
(elaborada pel CJB)      

 

Donar resposta a les necessitats sorgides sobre relacions afectives i sexuals 

22 Living Lab Salut Sexual      
 

23 Capacitació professionals de joventut 
SexInformation  

 
   

 

Acompanyament en el dol i les pors derivades de la Covid-19 

24 Accions per afrontar el dol: creació de 
material i accions grupals.       

 

25 Activitat com afrontar el dol       
 

Exposició de les  vivències dels i les joves durant la pandèmia 

26 
Impuls d’accions que recullin la 
vivència dels joves durant diferents 
moments de la pandèmia 

     
 

27 Exposició de vivències dels i les joves      
 

Ampliar els espais de benestar emocional 
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  2020 2021 2022 

28 Ampliació hores servei Aquí t’escoltem  
Nou Aquí t’escoltem a l’Eixample.      

 

29 
Nova guia per a la prevenció, detecció 
i acompanyament de la soledat en 
adolescents i joves 

     
 

30 Preservar espais grupals      
 

31 Estem en XOC (Centres Oberts)      
 

H
A

B
IT

A
TG

E 

Crear informació accessible i actualitzada a les persones joves sobre els processos i 
recursos existents sobre habitatge en el nou context 

32 Realització de nous vídeos i material 
sobre noves normatives, moratòries...      

 

33 Assessorament presencial i  virtual 
d’habitatge      

 

Vetllar pel manteniment de la reserva del 30% 

34 Fer seguiment de la reserva 30% Incorporat al PAJ 2017-2021 

35 Estratègia comunicativa per donar a 
conèixer promocions per a joves  En funció de la promoció 

Incorporar la perspectiva jove a la Taula Habitatge Cooperatiu 

36 Incorporació CJB en la Taula 
Habitatge compartit      

 

Potenciar els programes de convivència intergeneracional i oferir alternatives 
habitacionals 

37 Difusió del projecte de convivència 
intergeneracional ‘Viure i Conviure’      

 

38 

Allotjament temporal de 40 persones 
joves, afectades per la crisi de la 
Covid-19, i ateses per equipaments 
municipals d’emergència, mitjançant 
l’acolliment amb famílies voluntàries i 
hostels 
 
 
 
 

     

 

S 
I 

SE
R

VE
IS

  

Millorar l’accés als serveis i equipaments juvenils 

39 Campanya comunicativa dels serveis 
de joventut      
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  2020 2021 2022 

40 Avanç en la implementació del model 
de Serveis infoJOVE      

 

41 
Revisió i estudi de l’estat 
d’accessibilitat dels equipaments 
juvenils 

     
 

Capacitació en Drets Humans als i les professionals de joventut 

42 Capacitació en Drets Humans als i les 
professionals de joventut      

 

Suport a la creació juvenil als equipaments juvenils 

43 Ampliació del projecte MURBAS a 
altres districtes i equipaments juvenils      

 

44 
Manteniment dels festivals de creació 
juvenil (al 2020 i 2021 adaptats a les 
mesures sanitàries) 
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» 08. Abstract del pressupost 
El pressupost que s’adjunta és una estimació de costos en relació a les 44 accions per 

l’actualització del pla d’adolescència i joventut incorporades en la present mesura de govern.  

Accions educació 371.000 

Accions ocupació 
399.000 

Accions associacionisme i participació 612.000 

Accions benestar 
831.000 

Accions habitatge 270.000 

Accions equipaments i serveis juvenils 39.000 

TOTAL 
2.522.000 
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