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Teniu a les vostres mans el nou Pla d’Adolescència i Joventut 2017-2021 que posarem
en marxa els propers cinc anys. Aquest pla és fruit d’un llarg recorregut que dóna
continuïtat i seguiment a la feina de més de trenta anys per part de l’Ajuntament de
Barcelona en el desenvolupament de les polítiques de joventut. Però, alhora, també
vol ser l’inici d’una nova etapa centrada en el coneixement, l’anàlisi i l’avaluació de
l’impacte d’aquestes polítiques.
El pla que us presentem entén la joventut com una etapa de plenitud clau en la
trajectòria vital de les persones i parteix d’una concepció dels joves com a agents
transformadors i protagonistes, no només en el disseny del pla, sinó també en
l’execució, el seguiment i la seva avaluació.
Les 182 mesures que s’hi contemplen s’estructuren en 4 eixos. Un primer eix de
promoció de l’emancipació juvenil, entesa com l’accés a una vida autònoma i una
trajectòria educativa i laboral completa. El segon eix, el de la transformació, se
centra en la visió dels adolescents i joves com actors de la ciutat amb plena llibertat
per fer sentir la seva veu i poder participar. El tercer, l’eix del benestar, incideix en
les polítiques de la cura dels joves en els àmbits de la salut, l’esport i el benestar
emocional. I per últim, el pla contempla un quart eix, que fa referència al territori i
que incorpora aquelles mesures que vetllen per una ciutat sostenible, accessible,
sense exclusions de cap mena i amb uns recursos i espais que ho facilitin.
Vull destacar dues idees que em semblen rellevants d’aquest pla. Per una banda,
el procés d’elaboració participatiu i de construcció col·lectiva en què hem estat
treballant al llarg de més d’un any. Aquesta construcció col·lectiva ha comptat, a
més de les aportacions dels diferents grups polítics municipals, amb la implicació
de 34 persones referents de diferents àrees i departaments municipals, de 85
representants del teixit associatiu juvenil, de més de 100 professionals de la joventut
i també de la participació d’uns 800 adolescents i joves.
En aquest sentit, val a dir que la participació dels joves ha estat decisiva. Perquè
hem tingut la sort de comptar amb el Consell de la Joventut de Barcelona. Però,
alhora i com a novetat, hem pogut comptar amb la participació de joves que no estan
associats, a partir de la constitució d’allò que hem anomenat el Node Jove, i que ens
han fet aportacions molt valuoses.
La segona idea que volia remarcar és la reflexió que hem iniciat per elaborar les
polítiques de joventut amb una mirada a més llarg termini. Volem pensar les polítiques
de joventut a deu anys i, per això, hem treballat amb la Universitat de Barcelona les
bases que ens han de servir per definir aquest marc estratègic 2017-2026.
Ara queda un llarg camí a recórrer, però estic segura que les mesures que estableix
aquest pla i el seu sistema de governança i avaluació ens permetran fer una aposta
real per les polítiques juvenils a la ciutat de Barcelona. Volem aconseguir que la
joventut prengui el protagonisme a la nostra societat, així que us convido a posarvos la joventut al cap!
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INTRODUCCIÓ

El Pla d’Adolescència i Joventut 20172021 presentat en Plenari el 30 de juny
de 2017 constitueix l’instrument fonamental d’actuació de l’Ajuntament de
Barcelona per tal de garantir els drets
de les persones joves. Un pla que situa
l’adolescent i el jove en el centre, protagonista de la seva vida com a agent
de transformació social.
Amb aquesta responsabilitat de construir les polítiques de joventut, el nou
pla parteix d’un llarg procés d’elaboració que comença l’abril de 2016,
on s’han creat diferents processos i
espais participatius. Al mateix temps,
aquest document també recull la història de la ciutat de Barcelona amb
relació als plans de joventut des de
l’any 1985, així com la relació de plans
que interactuen amb el nou Pla d’Adolescència i Joventut.
El document del Pla d’Adolescència i
Joventut 2017-2021 consta d’una primera part d’emmarcament de les polítiques de joventut a l’Ajuntament de
Barcelona a partir d’una revisió dels
plans anteriors, així com d’una visió
actual que presenta i introdueix les
bases estratègiques de les polítiques
d’adolescència i joventut a partir de
l’anàlisi comparativa a nivell europeu
amb relació a la temàtica. A continuació es desenvolupa una part en la qual
es descriu el procés d’elaboració del
Pla i es presenta una diagnosi de la
realitat juvenil.

Com a resposta a l’emmarcament, es
presenten els principis rectors del Pla
d’Adolescència i Joventut des d’un
enfocament que contempla l’adolescent i el jove com a subjecte actiu en el
seu procés de creixement i contempla
un concepte integral de la joventut que,
lluny de centrar-se en una visó problemàtica, efímera i transitòria, explora
els mecanismes que permetin viure en
igualtat i plenitud aquesta etapa de la
trajectòria vital.
Així doncs, el Pla desenvolupa les eines
i recursos perquè els adolescents i
joves puguin potenciar la seva autonomia (emancipació), la seva capacitat
de participar (transformació), la seva
plenitud (benestar) i el reconeixement
del seu propi espai social (territori).
Aquests principis es desenvolupen a
partir d’una estructura on cadascun
dels eixos desplega els objectius, les
mesures i les accions a desenvolupar
i els referents implicats. A la darrera
part del Pla se n’especifica la governança i un sistema d’indicadors d’avaluació que permeti analitzar quin és el
grau d’assoliment dels diferents objectius de treball.
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1. EMMARCAMENT DEL PLA D’ADOLESCÈNCIA I JOVENTUT
2017-2021
1.1 Diagnòstic i estratègies en un entorn europeu,
bases del Marc Estratègic per a les polítiques de joventut

La Regidoria d’Infància, Joventut i Gent Gran ha fet una aposta per anar més enllà
en la construcció de polítiques de joventut i ampliar la mirada en un entorn europeu. És per aquest motiu que s’encarrega a la Universitat de Barcelona l’elaboració
d’un diagnòstic i estratègies en diverses ciutats europees per identificar quins són
els elements clau d’èxit i tenir una sèrie de recomanacions alhora que es marquen
unes línies estratègiques que constitueixin les bases per a l’elaboració de l’actual
Pla d’Adolescència i Joventut.

10
Àrea de
Drets Socials
Pla d’Adolescència
i Joventut 2017-2021

Només a través d’una anàlisi exhaustiva transversal, basada en l’estudi de les principals fonts d’informació de la situació de la joventut a Europa i de les seves polítiques
de joventut, així com de l’anàlisi comparativa de dades d’algunes ciutats europees,
podem aconseguir una foto real de l’escenari que tenim i també d’allò que previsiblement pot ser una estratègia d’atenció en un futur. Aquesta anàlisi ens planteja
els reptes que caldrà assumir o preveure en l’exercici de la nostra responsabilitat.
És per tot això que tenir les bases d’un Marc Estratègic que ens orienta sobre com
seran aquests joves del 2026 ha esdevingut necessari per elaborar els eixos, els àmbits d’actuació, els objectius i les mesures d’aquest Pla 2017-2021.
Per a l’elaboració de les bases del Marc Estratègic s’ha tingut en compte una metodologia de treball basada en l’anàlisi de la situació dels joves a Europa alhora que,
paral·lelament, s’ha fet una anàlisi de les línies estratègiques. Aquest plantejament,
tal com s’explica a la gràfica següent, ens conforma les bases del Marc Estratègic on
s’identifiquen un diagnòstic compartit, uns processos clau d’èxit, unes àrees d’actuació prioritàries i unes experiències singulars a tenir en compte.

ROMA

OSLO

VIENA

Informes organisme internacionals
Diagnòstics ciutats

BILBAO

MILÀ
BERLÍN

LIÓ
PARÍS

City reports
Anàlisi transversal continguts
Análisi transversal processos

ANÀLISI DE SITUACIÓ
JOVES A EUROPA

ANÀLISI DE LÍNIES
ESTRATÈGIQUES

MARC ESTRATÈGIC
Identificació de diagnòstic compartit
Identificació de processos clau d’èxit

Identificació d’àrees prioritàries d’actuació
Identificació d’experiències singulars

Les recomanacions que ens determina aquest Estudi de diagnòstic i estratègies en
un entorn europeu sobre processos clau d’èxit també s’han tingut presents a l’hora
d’elaborar aquest Pla d’Adolescència i Joventut, i hauran de servir per donar continuïtat a les polítiques de joventut en la propera dècada. Aquestes recomanacions són:

Recomanacions amb relació al diagnòstic i la priorització
• Necessitat periòdica de recopilar dades i difondre informació per identificar
situacions de vulnerabilitat o necessitats de canvi i actuar en conseqüència.
Permet fixar objectius de forma eficaç, supervisar la política i la seva posada
en marxa i valorar-ne l’impacte. Aquestes qüestions estan també íntimament
relacionades amb el procés d’avaluació.
• Les dades disponibles han de ser al màxim properes possible a nivell espacial
i temporal. Les estadístiques internacionals poden oferir-nos panorames
interessants de tendències i de canvis globals, però ens calen fonts locals que
confirmin (o no) i matisin aquestes realitats canviants, a més de permetre’ns
identificar, per exemple, desigualtats socioeconòmiques i territorials dins de
la ciutat.
• Donar suport financer a centres de recerca i anàlisi ja existents (o crear
estructures viables) que serveixin de vigilants de la realitat canviant de la
joventut i d’assessors en matèria de polítiques locals i comparades en la
matèria. S’ha d’aprofitar l’existència de fons internacionals per al seu impuls.
• S’ha de ser capaç de generar informació i comunicació pública de qualitat que
permeti al seu torn crear consciència social sobre els problemes de la joventut,
la necessitat (o no) d’intervenció i la coneguda rendició pública de comptes.
• La necessitat d’arribar a un diagnòstic compartit, debatut entre joves, ens
socials i administracions.
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Recomanacions amb relació a la participació
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La participació ha de ser considerada com un procés transversal en el qual tots els
àmbits d’actuació de la política incorporin els interessos dels joves. Per tant, totes
les administracions (locals, regionals, nacionals i europees) s’han d’obrir i esdevenir accessibles a les persones joves. Cal diàleg, intercanvi horitzontal i transparència en els deures i drets, i motivar les persones joves per tal que reconeguin i
prenguin part en la configuració de les polítiques.
• Entendre la participació com una forma directa d’apoderament i no només com
una invitació de “bona voluntat”.
• En conseqüència els joves i les seves necessitats han d’estar presents en els
processos de diagnòstic, disseny, avaluació i validació de les polítiques.
• Generar mecanismes per implicar persones joves no organitzades per
desenvolupar activitats que estiguin dissenyades, implementades i avaluades
pels mateixos joves.
• Fomentar una pedagogia de la participació formant les persones des d’edats
primerenques en les habilitats i competències necessàries.
• Contribuir a generar mecanismes per arribar als joves en situació de més
vulnerabilitat, ja que són els que tenen més dificultats per implicar-se (manca
de recursos de temps, educatius i econòmics) i de sentir-se identificats amb les
preocupacions o el llenguatge institucional.
• En conseqüència, no limitar les oportunitats de participació als organismes
formals de participació (p. ex. consells de joventut) que poden tenir les seves
agendes i que no necessàriament són representatius de tots els joves.
S’ha d’incorporar els joves en diferents nivells de participació:
• Formes representatives: consells de joventut, parlaments de joves, formes
obertes de participació: fòrums (amb accés lliure i espontani); orientat a la
realització de projectes: projectes amb limitació en el temps que responen a
buscar resposta a determinants problemes; representació en comitès d’adults:
participació i presa de decisions en grups de planificació com els de veïns,
taules rodones i iniciatives ciutadanes; contacte amb polítics locals: hores de
consulta, visita a ajuntaments, bústia de greuges; generar oportunitats per a
l’intercanvi de visions entre joves i agents polítics.
• Recolzar i avaluar projectes pilot i programes que experimentin noves formes
de participació i promoure la disseminació del resultats.
• Avaluar i fer un seguiment dels programes de foment de la participació juvenil
per tal de no desviar l’acció vers la participació simbòlica, i així pensar mesures
que garanteixin la participació real i efectiva..

Recomanacions amb relació a la transversalitat i la coordinació
• Sovint la naturalesa dels problemes que afrontem exigeix un abordatge
multisectorial i transversal. El cost de no optar per la transversalitat i
la coordinació no és menyspreable: empobriment i fraccionament de
les intervencions, manca de seguiment i avaluació adequats, polítiques
contradictòries, usuari final desatès en les seves necessitats.
• S’imposa establir mecanismes que permetin aquest abordatge. Poden prendre
moltes i diverses formes, des de comitès intersectorials o interdepartamentals,
acords i convenis, partenariats, taules rodones, etc. L’experiència prèvia i el
context ens poden ajudar a identificar la millor manera.
• El pressupost i els incentius financers, però també les lleis i altres instruments
jurídics, ben utilitzats ajuden a adoptar una perspectiva més transversal en les
polítiques de joventut.
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Recomanacions amb relació a l’avaluació
• Apostar per una cultura de l’avaluació que no es dirigeixi al càstig ni a la sanció,
sinó a la millora dels diagnòstics, processos i resultats. L’avaluació com a
instrument, no com a fi en si mateixa, ha de permetre millores contínues.
Això requereix coneixement, recursos i voluntat. El millor és enemic del que és
bo: no cal generar expectatives que no es compliran.
• Incorporar el millor coneixement i dades a la pràctica de manera que el disseny
de les polítiques, programes i serveis respongui a l’arrel dels problemes i no
només s’enfoqui a tractar els símptomes.
• L’avaluació ha de ser altament contextualitzada, ha de servir per a alguna cosa
(canvi, millora), ha de comptar amb indicadors adequats (no ha de mesurar-ho
tot, només allò rellevant: priorització), s’ha de centrar tant en processos com
en resultats, ha d’estar participada, i ha de combinar enfocaments interns
(autoavaluació) i externs. Finalment: temps de l’avaluació. Cal donar temps
a les accions i als programes perquè provin el seu impacte/efecte.

Finalment, i com a decàleg, les bases per a les estratègies de tot Pla per a adolescents i joves del present i del futur haurien de ser/d’estar:

1
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3
4
5
6

Basades en els drets i en els valors dels destinataris d’aquestes polítiques, en els drets humans i en els marcs legals que són el fonament de
l’acció política a Barcelona, Catalunya i Espanya. Els valors no s’han de
contemplar com constructes estàtics, sinó més aviat al contrari, subjectes a evolucions que tenen el seu origen més enllà de les nostres fronteres
de ciutat o nacionals.
Basades en el coneixement, en l’evidència científica i en l’avaluació.
Aquestes han de formar part de les bases per a la presa de decisions
polítiques. Això requereix instruments de recollida d’informació i anàlisis
periòdiques que permeten encertar en el diagnòstic, sospesar l’oportunitat i la idoneïtat de les polítiques, així com l’avaluació de l’impacte de les
mateixes.
Inclusives, especialment preocupades per aquells grups de població que
presenten més nivells de vulnerabilitat, eliminant barreres, però fomentant sobretot mecanismes de protecció davant els moments clau de les
transicions vitals en els joves. Les polítiques universals no sempre garanteixen aquesta inclusivitat, i és altament recomanable combinar-les amb
polítiques específiques al col·lectiu jove en risc.
Participades. La participació s’ha d’entendre com una forma d’apoderament i no només com una invitació de bona voluntat. És aconsellable
generar mecanismes de participació tant per a aquells col·lectius organitzats com per a aquells altres amb menys capacitat autoorganitzativa
i habitualment exclosos dels processos de participació. Cal distingir a
més entre les formes que utilitzem per fer participar els interessats en el
disseny, posada en marxa i avaluació de les polítiques que els afecten, i
aquelles altres polítiques que es dirigeixen a fer del jove un ciutadà actiu
en la seva comunitat. Les dues són necessàries perquè totes dues responen als drets i valors que volem preservar.
Integrals, amb un enfocament holístic que contempli la col·laboració entre
els diferents actors polítics, departaments de govern o altres nivells de
decisió pública. La coordinació i la transversalitat en l’acció són processos delicats, de gran càrrega política, que han de gestionar-se superant la
dimensió jeràrquica optant potser per models d’organització més en xarxa.
Que incorporin el concepte de trajectòria vital, considerin la complexitat
i diversificació de les transicions al llarg de la vida del jove, reconeguin les
necessitats específiques que impliquen i adoptin una perspectiva longitudinal en el diagnòstic i en l’acció política.

1.2 Història dels plans de joventut a Barcelona

L’Ajuntament de Barcelona ha estat pioner en les polítiques adreçades a la gent jove
i referent destacat pel que fa al disseny i l’aplicació d’aquestes.
L’any 1979, amb la creació de la Regidoria de Joventut i la seva corresponent, Àrea de
Joventut, es van posar en marxa programes, espais, equipaments i serveis adreçats
a joves, alhora que es va impulsar la constitució del Consell de la Joventut de Barcelona com a òrgan de participació independent i autònom de la joventut associada
barcelonina.
Aquí hi ha la cronologia dels plans de Joventut de la ciutat de Barcelona fins al moment.

PROJECTE
JOVE

REVISIÓ
DEL
PLA JOVE

1985

PLA
DIRECTOR

PROJECTE
JOVE BCN

1998-2003

PLA
DIRECTOR

2006-2010

PLA
D’ADOLESCÈNCIA
I JOVENTUT

2013-2016

2004-2006

Projecte Jove de 1985

Revisió del Pla Jove de 1985

Després d’efectuar un procés participatiu de reflexió sobre la situació de la
joventut de Barcelona, l’any 1985 es va
presentar al Consell plenari de l’Ajuntament de Barcelona el primer Projecte
Jove: un pla integral de joventut consensuat per totes les forces polítiques
que se situava com un dels primers
plans en l’àmbit de joventut a Europa i
el primer a Espanya.

Cinc anys més tard de la posada en
marxa del Pla, el 1990, se’n va iniciar una revisió i actualització i es van
seguir noves metodologies d’estudi i
planificació.

Aquest s’articulava sobre dues premisses principals: involucrar els i les joves
en les polítiques de joventut i facilitar
la seva inserció socioprofessional, que
és el principal eix de les polítiques de
joventut.
El Pla Jove es va anar implementant
progressivament a partir de l’any 1985
en el camp de la informació, participació, treball, salut, casal de joves, associacionisme, etc.

L’experiència dels anys de gestió i
reflexió van portar els i les agents
implicades –polítics i polítiques, personal tècnic i entitats– a considerar
que tota la política de joventut s’havia
de regir per tres elements fonamentals: concepció integral, gestió interdepartamental i coparticipació del propi
jovent. Aquests criteris van ser aplicats
en el desplegament de les mesures del
Pla Jove actualitzat a partir del 1990.

16
Àrea de
Drets Socials
Pla d’Adolescència
i Joventut 2017-2021

Pla Director de la Política de Joventut
1998-2003

Pla Director de la Política de Joventut
2006-2010

L’any 1998 es va aprovar el Pla Director
de la Política de Joventut 1998-2003,
el qual pretenia continuar mantenint
l’Ajuntament com una administració
capdavantera per als i les joves, que
els va fer coprotagonistes de la transformació del seu entorn.

L’any 2006 es va aprovar el Pla Director
de la Política de Joventut 2006-2010, el
qual es va elaborar a través d’un profund procés de participació esmentat
anteriorment així com dels diferents
departaments municipals, de manera
que les línies estratègiques que conté
van sortir d’una acurada anàlisi de la
realitat dels i les joves.

Alhora també perseguia ordenar, establir prioritats i donar coherència a la
política de joventut en funció de les
noves necessitats dels i les joves responent als objectius polítics marcats
en el Programa d’Actuació Municipal
(PAM).

Procés participatiu per l’elaboració
del nou pla jove 2004-2006
L’any 2004 es va iniciar un procés participatiu Projectejovebcn per a l’elaboració del nou Pla Jove, el qual va tenir una
durada de 22 mesos.
L’objectiu era donar novament un fort
impuls a les polítiques de joventut i que
aquestes tinguessin, com a element
clau, un procés participatiu que permetés a la població jove ser l’autèntica
protagonista de les línies d’actuació.

Pla d’Adolescència i Joventut 2013-2016
La continuada transformació de la condició juvenil i les prioritats de les polítiques de joventut van portar novament
a l’elaboració d’un nou Pla jove l’any
2013, el Pla d’Adolescència i Joventut
2013-2016.
En aquest sentit, és important destacar la incorporació d’Adolescència al
Pla Jove i l’evolució cap a un Pla més
inclusiu que incorpora tota la població
compresa entre els 12 i els 30 anys de
la ciutat de Barcelona.
Aquest pla estableix el marc d’actuació
com a punt de partida i fil conductor de
totes aquelles accions que tenen com
a subjecte la població adolescent i jove
de la ciutat.
Les accions del Pla es van categoritzar
en els següents eixos:
1. Cohesió social i desequilibri
territorial
2. Educació i formació
3. Ocupació
4. Habitatge
5. Salut
6. Participació i associacionisme
7. Cultura, lleure, oci i consum

1.3 Balanç del Pla d’Adolescència i Joventut 2013-2016

El Pla d’Adolescència i Joventut 2013-2016 constava d’un total de 284 accions al llarg
dels 4 anys de treball, que es van anar modificant segons els plans d’acció anuals.
Aquests plans d’acció anuals van permetre 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 de l’anterior Pla han contribuït a desenvolupar les polítiques d’adolescència i joventut de Barcelona aquests darrers anys. Del Balanç de
l’anterior Pla, cal destacar alguns dels assoliments que se n’han obtingut, així com
les millores que cal tenir en compte per al nou pla.

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

Millores que cal tenir en compte
en l’elaboració del nou pla:

• 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-ne una mirada
integral.
• Reforçar els Punts d’Informació
Juvenil i el servei de dinamització
de la informació als centres
d’ensenyament secundari 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.

Arran 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. Cal tenir en compte
que en el procés d’avaluació de
l’actual Pla s’han 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.
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• Implicar el Consell de la Joventut
de Barcelona en la definició, en
el desenvolupament i en la seva
implementació, i convertir-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
per formar 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 i aportar-los eines
i recursos per tal que esdevinguin
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
i crear espais de treball compartit i
de corresponsabilitat, a més de tenir
en compte els diferents plans amb
els quals es treballa i que orienten
les polítiques municipals a una visió
integradora i integral.

En base al Balanç de l’anterior Pla,
el nou Pla ha tingut present aquestes
millores d’aquesta manera:
• S’ha fet una bona definició de
l’estructura del present pla:
establiment d’eixos, mesures,
accions/programes, avaluació,
referents, calendari.
• S’ha tingut present la dimensió
territorial. Fins i tot hi ha un eix
dedicat al territori.
• S’ha implicat el Consell de la
Joventut de Barcelona en la
definició, en el desenvolupament i
en la seva implementació, i se l’ha
convertit en un agent referent en el
marc de la governança del Pla.
• El nou pla ha trobat la fórmula per
implicar joves no associats o que no
participen a les entitats juvenils de
forma habitual, tant en la definició
com en l’aplicació del Pla a través de
la definició de Node Jove.
• Ha integrat una visió transversal de
les polítiques de joventut.
• El nou Pla aprofundeix en la
transversalitat de les diferents àrees
i crea espais de treball compartit i
de corresponsabilitat. A més, té en
compte els diferents plans amb els
quals es treballa i que orienten les
polítiques municipals a una visió
integradora i integral.

E�X�S
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2. EL PROCÉS D’ELABORACIÓ DEL
PLA D’ADOLESCÈNCIA I JOVENTUT 2017-2021

Fase 1

març i juliol 2016
maig i juny 2017
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Fase 2

juliol a novembre
de 2016

Fase 3

novembre 2016
a juny 2017

Fase 4

juny i juliol 2017

• Recollida i sistematització de fonts.
• Diagnosi de la realitat juvenil de la ciutat
de Barcelona.

• La constitució dels espais de treball per a
l’elaboració del Pla (juliol a novembre 2016).
• Posada en marxa dels espais de participació
implicats en el Pla d’Adolescència i Joventut
2017-2021.

• Redacció del pla: missió, principis, eixos,
àmbits, objectius, mesures, programes, accions,
calendari, indicadors i sistema d’avaluació.
• Validació del Pla amb els agents i espais
de participació implicats.

• Validació del Pla en ple – 30 de juny.
• Presentació pública del Pla – 6 de juliol de 2017.

Tot i l’existència d’aquests 4 moments, el procés d’elaboració del Pla ha estat circular i
moltes de les accions contemplades en moments primers s’han continuat incorporant
fins al moment de redacció del Pla, donat que s’han tingut en compte les aportacions
i propostes de millores dels diferents agents implicats.

Primera Fase. Recollida i sistematització de fonts per a l’elaboració de la Diagnosi.
La Diagnosi de la realitat juvenil.
Aquest moment ha tingut dos moments: un d’inici entre març i juliol de 2016 i un de
revisió entre abril i maig de 2017.
En el cas del Pla d’Adolescència i Joventut 2017-2021, el procés d’elaboració del nou
pla ha implicat diversos/es agents i múltiples fonts d’informació i de consulta. Entre
els mesos d’abril i juny de 2016 es van dur a terme la recollida i sistematització de
les fonts d’informació per tal d’elaborar la diagnosi. En aquesta primera fase es van
tenir en compte les aportacions i propostes realitzades a través del PAM i els espais
participatius dins del Pla per al Foment de l’Ocupació Juvenil de Qualitat. També
s’han tingut en compte molt especialment les propostes del Consell de la Joventut
de Barcelona.
S’ha pres com a referència la Diagnosi de la realitat juvenil de Barcelona realitzada
durant el 2015 i 2016, que tenia dues fonts: d’una banda, l’Enquesta a la Joventut de
Barcelona, realitzada a 1.435 joves d’entre 15 i 34 anys durant el novembre de 2014,
i de l’altra, l’Estudi de la joventut de Barcelona, realitzat a partir de dades secundàries existents per a la ciutat de Barcelona. Tot i així, al maig de 2017 s’ha tornat a
actualitzar aquesta diagnosi per presentar-la al més actualitzada possible.

Documents de consulta
• Diagnosi sobre la situació de la població jove de Barcelona 2016
• Enquesta de Joventut a Barcelona 2015
• Pla d’Adolescència i Joventut 2013-2016
• Estudi sobre els usos de l’espai públic per part dels joves
• Aportacions dels adolescents al PAM
• Temes de joventut al PAM
• Sacsegem la ciutat. Consell de la Joventut Barcelona
Amb aquestes dues fonts s’ha elaborat un informe sobre la realitat juvenil a la ciutat, que es presenta a continuació.
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Segona Fase. La constitució dels espais de treball per a l’elaboració del Pla
En la segona fase, que es desenvolupa del juliol al novembre de 2016 de l’elaboració
del Pla, s’han constituït els espais de treball amb els diferents departaments de
l’Ajuntament per tal de treballar amb una primera proposta de línies estratègiques
del Pla. També s’ha treballat amb els tècnics i les tècniques de joventut dels districtes, així com amb el “Node Jove” (espai de participació de joves individuals no
organitzats) per tal d’anar introduint elements en el disseny del Pla d’Adolescència
i Joventut.
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D’altra banda, entre el juliol i el novembre de 2016 es van constituir els espais de
treball, on els i les diversos/es agents implicats en les polítiques d’adolescència i
joventut de Barcelona van participar en la definició de les línies del pla, als quals es
va afegir un grup de persones expertes en adolescència i joventut.
Així doncs, per tal de dinamitzar aquesta fase, s’han tingut en compte entitats i àrees implicades en les polítiques de joventut de la ciutat des de tots els àmbits i en
tots els nivells de responsabilitat.
Els espais de participació en relació amb el Pla d’Adolescència i Joventut han estat
molt diversos, així com els i les agents que hi han participat. El procés de treball per
a la redacció del Pla d’Adolescència i Joventut ha tingut com a objectiu treballar la
participació des d’una perspectiva polièdrica, en què cadascú pogués fer la seva
aportació des del seu vessant, sense cotilles i tenint molt en compte els espais de
representació.

ESPAIS DE PARTICIPACIÓ DEL NOU PLA D’ADOLESCÈNCIA I JOVENTUT
Espai Participatiu

Participants

Cronograma

Debat equipaments juvenils
(tècnics i polítics)

47 persones

7 de març 2016

112 joves
476 adolescents
42 educadors/es
50 professionals
34 persones
referents d’entitats

26 espais de debat
diferents de
març-juny 2016
19 d’abril 2016
16 d’abril 2016
i 21 d’abril 2017
18 d’abril 2016

Procés participatiu:
Pla de Foment de
l’Ocupació Juvenil
Enquesta tema ocupació

47 persones –
40 entitats
200 joves

2 debats i enquestes –
juny 2016

Comissió
interdepartamental

34 professionals
de diferents
departaments

28 de setembre 2016
30 de març 2017

Comissió experts/es
en temes de joventut

14 persones

16 de novembre 2016

Comissió territori
(districtes)

16 persones

10 de novembre 2016
30 de març

Enquestes tècnics territori

12 respostes

novembre 2016

Entrevistes a joves per
formar part del Node Jove

27 joves

7 sessions entrevistes
grupals

Node Jove (referents
de diferents districtes)

20 joves

5 convocatòries:
octubre, novembre,
febrer, març, juny.

Comissió política

10 representats
municipals dels
diferents grups
polítics

27 de febrer 2017

Equip redactor

13 persones

març al juny

Entrevistes amb
els responsables
de les diferents àrees
i departaments

26 reunions/
entrevistes

Entrevistes i reunions
fetes entre l’octubre de
2016 i el març de 2017

Debats presencials del PAM:
PAM i espai públic de joves
PAM i adolescents
Educadors/es de carrer
Professionals de joventut
PAM i entitats juvenils
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Procés participatiu per a l’elaboració del document Sacsegem la ciutat!
Les reivindicacions de les associacions juvenils per a Barcelona.
ESPAI PARTICIPATIU

PARTICIPANTS

CRONOGRAMA

17 grups de treball –
35 entitats
Trobada entitats
15 associacions
6 Reunions i trobades
específiques

16 debats dins els grups
de treball CJB. Maig i juny
2016

Consell de la Joventut
de Barcelona
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Com a resum, es pot dibuixar un diagrama amb els diferents àmbits de participació
que han format part d’aquest procés i que també faran el seguiment del Pla d’Adolescència i Joventut en els pròxims anys.

COMISSIÓ
POLÍTICA

CJB

GRUP DE
PERSONES
EXPERTES

WEB
ESPAIS DE TREBALL
SALUT
ASSOCIACIONISME

EDUCACIÓ
HABITATGE

INTERCULTURALITAT

COMISSIÓ
INTERDEPARTAMENTAL

PERTICIPACIÓ

TÈCNIS I
TÈCNIQUES
DE DISTRICTE

SERVEIS
SOCIALS
OCUPACIÓ
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ESPORTS
CULTURA

EQUIP
REDACTOR

TERRITORI
EDUCADORS/ES
DE CARRER
AGENTS
DINAMITZADORS/ES

NODE DE
JOVES

Diagrama d’agents i àmbits de participació que han intervingut en l’elaboració
del Pla d’Adolescència i Joventut 2017-2021

A continuació es detallen els espais participatius de joves, entitats i professionals
que han participat en el disseny del Pla i amb els quals hi ha la previsió d’establir
mecanismes de seguiment i avaluació durant els 5 anys de la seva implementació.
Els agents i espais existents són:
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El “Node Jove”

Consell de la Joventut de Barcelona

El “Node Jove” és un grup de joves amb
edats compreses entre 17 i 35 anys
format a través del contacte directe
amb joves provinents de col·lectius i
equipaments juvenils vinculats a projectes d’actuació que s’estan duent a
terme als barris i districtes. Algunes
de les persones joves que participen al
“node” estan implicades des de fa poc
en el projecte de treball sobre espai
públic, d’altres són usuàries d’equipaments i d’altres són persones joves
que no han tingut cap contacte amb els
recursos i serveis juvenils de la ciutat.

El Consell de la Joventut de Barcelona
és un actor legitimitat per intervenir
directament en el Pla a través de les
propostes en què ha treballat i que ha
aportat al Pla d’Adolescència i Joventut.
El CJB té, a més, un conveni amb l’Ajuntament per tal de desenvolupar accions
pròpies de polítiques de joventut.

L’objectiu del grup és mantenir un espai
de treball on discutir, proposar i fer el
seguiment de les accions del Pla, de
manera que sigui un punt de connexió entre l’actuació municipal i sectors socials o entorns en què hi pot
haver punts de vista diferents als quals
expressen les entitats juvenils. En tot
cas, constitueix una fórmula d’assaig,
un intent d’anar més enllà en l’exercici
d’escoltar els joves de sectors socials
on la participació organitzada i formalitzada és menys habitual.
Aquest grup s’ha reunit diverses vegades i s’ha entrevistat individualment
amb cadascun del membres durant el
procés d’elaboració del Pla d’Adolescència i Joventut. Han fet arribar les
seves propostes al Pla i després s’acordarà amb el grup el tipus de seguiment que farà del Pla, la freqüència de
les reunions i el seu contingut. En els
annexos del present pla s’adjunten les
propostes del Node Jove.

En el marc del Pla, preveu la interlocució amb el CJB per tal de fer un
seguiment de les accions del Pla d’Adolescència i Joventut, així com renovar
les propostes que pugui fer el CJB. En
l’elaboració del present pla s’ha tingut
present el procés liderat pel CJB, on
s’han recollit en un document final les
463 reivindicacions variades i representatives del moviment associatiu
juvenil (document ”Sacsegem la ciutat!
Reivindicacions de les associacions
juvenils per a Barcelona”).

Comissió tècnica interdepartamental

Comissió de territori

La Comissió tècnica interdepartamental liderada pel Departament de Joventut de la Direcció d’Infància, Joventut i
Gent Gran està formada per les persones responsables dels departaments
de l’Ajuntament implicats en el Pla
d’Adolescència i Joventut. Actualment
són els següents: Direcció d’Acollida
i Immigració, Direcció de Serveis de
Drets de Ciutadania i d’Immigració,
Direcció d’Interculturalitat, Departament de Drets de Ciutadania, Institut
Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD), Consorci d’Habitatge de
Barcelona, Programa Gestió Conflictes, Centre per a la Igualtat i Recursos
per a les Dones (CIRD), Departament
de Transversalitat de Gènere, Barcelona Activa, Institut Barcelona Esports
(IBE), Institut de Cultura de Barcelona (ICUB), Departament d’Associacionisme i Acció Comunitària, Drets
Socials, Institut Municipal d’Educació
Barcelona (IMEB), Consorci d’Educació
de Barcelona (CEB), Institut Municipal
de Serveis Socials (IMSS), Pla de Barris, Fundació BCN Formació Professional, Departament de Família i Infància,
Departament de Planificació i Processos, Departament de Salut, Gerència d’Ecologia Urbana, Programa BCN
Interculturalitat i Direcció d’Economia
Cooperativa, Social i Solidària.

Tècnics/ques territori
Durant el disseny del Pla d’Adolescència i Joventut 2017-2021 s’ha convocat
una comissió de territori amb tècnics
i tècniques de districte referents als
temes de joventut dels deu districtes
de la ciutat per tal d’obtenir informació de primera mà dels projectes que
es duen a terme en el territori i que es
poden incorporar al Pla. Aquest grup
està previst que es reuneixi de forma
anual per tal de fer el seguiment del
Pla a través de les accions al territori.
També s’han tingut en compte referents d’equipaments juvenils, així com
el Pla de Barris i l’Institut Municipal de
Serveis Socials (IMSS).
Educadors /es socials
El programa A partir del carrer és un
servei d’acció socioeducativa creat per
tal de treballar amb els grups d’adolescents i joves que fan del carrer el seu
espai prioritari de relació. Per tant, els
i les educadors/es també han format
part com agents a l’hora de recollir
les seves propostes per al nou pla. És
fonamental la seva tasca dins l’espai
públic per tal d’apropar els i les adolescents i joves a la xarxa de serveis i
d’equipaments de proximitat.
Dinamitzadors/es, informadors/es,
educadors/es, serveis de joventut
Els i les professionals dels Punts d’Informació Juvenil (PIJ), del serveis de
dinamització dels centres d’educació
secundària (JIP) i els i les professionals del Servei d’adolescents i famílies. Aquí t’escoltem, també han format
part del pla i han participat a l’hora de
fer-ne propostes.
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Grup de persones expertes

Comissió política

S’ha creat un grup de persones expertes per tal d’orientar els Principis Rectors de Joventut i el Pla d’Adolescència
i Joventut 2017-2021. Aquest grup de
persones expertes s’han reunit durant
el disseny del Pla, però no es descarta
que es reuneixin posteriorment per tal
d’avaluar-ne els resultats.
• Pau Serracant i Abdou Mawa
Ndiaye de l’Observatori Català de la
Joventut.
• Pep Montes de l’Associació Catalana
d’Empreses de Lleure, d’Educació i la
Cultura (ACELLEC).
• Maria Truñó de l’Institut Infància i
Adolescència de Barcelona.
• Jordi Baroja del Centre
d’Anticoncepció i Sexualitat (CJAS).
• Pere Soler, Dr. interuniversitari en
Joventut i Societat per la Universitat
de Girona.
• Mario Granados, director de
projectes d’Iniciatives i Programes.
• Maika Farriols de l’Associació
de Professionals de Joventut de
Catalunya.
• Marta Rovira, sociòloga de la
Universitat Autònoma de Barcelona.

La comissió política s’ha reunit en dues
ocasions amb l’objectiu d’informar i
validar el procés d’elaboració, objectius, àmbits, mesures d’acció, cronograma i sistema d’avaluació del nou
Pla. Aquesta comissió política ha estat
conformada per:
• Carmen Andrés, regidora Infància,
Joventut i Gent Gran, del Partit
Socialista de Catalunya (PSC).
• Josep Barberà, cap de gabinet de la
regidoria d’infància, joventut i gent
gran
• Raimond Blasi, regidor del grup
municipal de PDeCAT – Unió –
Demòcrates.
• Maria Rovira, regidora de la
Candidatura d’Unitat Popular (CUP).
• Marilén Barceló, regidora de
Ciutadans (C’s).
• Esther Padró, assessora del grup
municipal de PDeCat
• Xavier Florensa, assessor d’Esquerra
Republicana de Catalunya (ERC).
• Núria Martín, assessora Candidatura
d’Unitat Popular(CUP).
• Josep Lluís Jiménez, assessor del
Partit Popular (PP).
• Boris Valls, assessor del Partit
Popular (PP).

Paral·lela a la comissió política també
s’han convocat els consellers/es de
joventut de districte. En aquesta han
participat:
• Natàlia Martínez, consellera del grup
municipal BComú-E del Districte de
Ciutat Vella.
• Laura Cañadas, consellera portaveu
del grup municipal BComú-E del
Districte de les Corts.
• Núria Gaig, consellera del grup
municipal PSC-CP del Districte de
Nou Barris.
• Sílvia López, consellera del grup
municipal PSC- CP del Districte de
Sant Martí.

Comissió redactora
Aquest Pla ha estat redactat per un
equip de persones que han participat
durant tot el procés i ha estat liderat
per l’equip del Departament de Joventut amb l’assessorament extern de
vàries persones expertes.
Els membres de la comissió redactora
són:
• Alícia Aguilera, cap del Departament
de Joventut.
• Eva Urrutia, administrativa del
Departament de Joventut.
• Isabel Pagès, tècnica del
Departament de Joventut.
• Joan Recasens, tècnic del
Departament de Joventut.
• Jordi Estivill, de la unitat d’anàlisi de
la realitat juvenil.
• Juani Gómez, tècnica del
Departament de Joventut.
• Roger Soler, assessor extern.
• Roser Latorre, tècnica del
Departament de Joventut.
• Toni Ribes, tècnic del Departament
de Joventut.
• Marta Rovira, assessora externa.
• Jose Cabrero, assessor extern.
• Marta Gibernau, tècnica auxiliar del
Departament de Joventut.
• Àlex Méndez, tècnic auxiliar del
Departament de Joventut.
• Ona Garcia, tècnica auxiliar del
Departament de Joventut.

La comissió interdepartamental, el
Node Jove i la comissió política formen
part del sistema de governança del Pla,
a més de la interlocució amb el CJB, els
i les diferents agents del territori i les
persones expertes.
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Tercera Fase. Redacció i validació del Pla (desembre 2016 a juny de 2017)
Aquest procés de redacció i validació del Pla s’ha ampliat amb el temps segons el
calendari previst amb la intenció de construir un Pla de consens. És per aquest motiu que fins gairebé el mes de juny de 2017 encara s’han anat incorporant les propostes en les mesures del Pla.
Les diferents mesures s’han pactat en els diferents espais i comissions, però també
ha estat necessari l’establiment d’un seguit d’entrevistes i petits espais de treball.
La interrelació amb els diferents plans i estratègies de la ciutat de Barcelona.
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La vocació d’actuació transversal que
han de tenir les polítiques municipals
obliga a tenir en compte els diversos
plans que intervenen en aspectes que
afecten la població jove de la ciutat.
Per això el Pla d’Adolescència i Joventut 2017-2021 inclourà aspectes que es
tracten en altres plans de la ciutat. La
coordinació amb els altres plans operatius es farà a les reunions amb els
i les responsables de cada departament/direcció referent.

Plans municipals que tenen relació
amb el Pla d’Adolescència i Joventut:

Relació de documents i plans que s’han
tingut en compte:
• Llei 2010 de Polítiques de Joventut.
• Pla Nacional de Joventut de
Catalunya.
• Sacsegem la ciutat! Reivindicacions
de l’associacionisme juvenil per a
Barcelona. Consell de la Joventut de
Barcelona.

Pla de barris

Pla pel Dret a l’Habitatge 2016-2025
Pla per al Foment de l’Ocupació Juvenil
i de Qualitat 2016-2020
El Pla de Xoc Cultural als Barris
Pla de Salut Mental 2016-2022

Pla Barcelona Interculturalitat
Pla per la Justícia de Gènere 2016-2020
Projecte Educatiu de Ciutat.
Pla d’acció 2016-2019
Pla d’Acció de Drogues 2017-2020
Pla Estratègic de l’Esport 2012-2022
Sacsegem la ciutat!
Reivindicacions de l’associacionisme
juvenil per a Barcelona
Pla per la diversitat sexual
i de gènere 2016-2020
Estratègia per la Salut
Reproductiva i Sexual
Pla d’Equipaments Juvenils 2018-2028
Pla d’Impuls de l’Economia Social
i Solidària a Barcelona 2016-2019
Pla de mobilitat urbana 2013-2018

Quarta Fase. Validació i presentació del Pla (juny- juliol 2017)
Un cop tancada la proposta de mesures que inclourà el Pla d’Adolescència i Joventut
2017-2021, es dissenya el sistema de seguiment i avaluació del Pla. El Pla s’ha presentat en ple el 30 de juny de 2016 i es farà un acte de presentació de cloenda del
procés d’elaboració el dia 6 de juliol a l’Espai Jove la Fontana.
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3. DIAGNOSI DE LA POBLACIÓ JOVE I ADOLESCENT
DE BARCELONA
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L’adolescència i la joventut són etapes
clau en el desenvolupament de les persones i en la materialització dels drets
de ciutadania que permeten la inclusió
social, l’accés al benestar i l’adquisició d’autonomia. Les societats actuals,
caracteritzades per una elevada complexitat i el debilitament de les grans
identitats col·lectives, han donat pas a
una important fragmentació i atomització. Traslladat al món de la joventut,
avui ens trobem amb moltes formes
d’esdevenir i ser jove, amb un mosaic
heterogeni d’itineraris i identitats.
Una sèrie d’elements i característiques de l’estructura social condicionen
fortament les possibilitats i predisposicions que tindran les persones
joves d’aconseguir realitzar amb èxit
les transicions pròpies de la joventut.
La classe social d’adscripció familiar,
el sexe, l’origen o el barri on creix i es
desenvolupa un adolescent o un jove
de la ciutat determinaran en bona
mesura les opcions que tindrà aquesta
persona i construiran la seva identitat
complexa. Tot i aquesta diversitat, les
persones joves tenen força coses en
comú, ja que el sol fet d’enfrontar-se a
aquesta etapa de la vida en el mateix
moment els situa a tots ells i elles
davant una realitat social que, a dia
d’avui, no els posa les coses gens fàcils
en el camí per aconseguir l’autonomia. Malgrat les dificultats, la joventut
s’obre pas i són moltes les expressions col·lectives que demostren que les
persones joves reclamen un paper protagonista en la construcció de la ciutat
inclusiva i integradora.

Les ciutats són de per si espais d’un
elevat dinamisme en diverses esferes.
El moviment i el canvi semblen elements propis d’allò urbà. Barcelona
n’és un bon reflex, influïda pel context
geogràfic i històric que ens toca viure,
però amb una singularitat i caràcter
que reclamen una mirada i un coneixement propi sobre les formes de vida
juvenils. Els canvis demogràfics de les
societats actuals, l’evolució de l’estructura productiva i les dificultats
específiques que viuen les persones
joves a dia d’avui plantegen la qüestió de l’envelliment de la població i, en
concret, de si Barcelona pot aspirar a
ser una ciutat no només atractiva per a
les persones joves, sinó també accessible i factible per viure-hi i construir-hi
projectes. Aquest ha de ser un repte
estratègic a mig termini per a una ciutat que vol comptar amb la joventut
com a sinònim de futur i de present.
La següent diagnosi dibuixa un perfil
del col·lectiu jove actual segmentat en
diversos àmbits d’anàlisi: la demografia, l’educació, el treball, l’habitatge,
la cohesió social, el lleure, la salut i la
sexualitat i la participació. Es repassen
les dades que ofereixen diverses fonts
estadístiques per mirar de fer un retrat
complet que ajudi a discernir quines
són les polítiques públiques de joventut que el present Pla d’Adolescència i
Joventut ha de posar sobre la taula.

Demografia: la joventut representa el 15 % de la població de la ciutat

La disminució de la taxa de naixements en les darreres dècades del segle passat
ha fet que les cohorts que s’han incorporat a la joventut en els darrers 25 anys hagin estat més petites. Això, juntament amb l’allargament de l’esperança de vida, ha
provocat un envelliment de la població en general i una reducció del pes de la població jove en concret, tant en termes absoluts com relatius. Aquesta tendència no va
quedar compensada per l’arribada de població estrangera de la primera dècada de
l’actual segle, però sí que va evitar que fos més acusada.
Evolució del pes de la població juvenil. Barcelona 1991-2016.
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Font: Dades estadístiques de la ciutat de Barcelona i Idescat. Padró 2016.
Des de 1991, amb un 23,2 %, el percentatge de població jove dins el total ha
caigut 8 punts percentuals. Les dades
dels últims anys, però, indiquen que la
disminució de població juvenil sembla
haver-se desaccelerat i fins i tot tocat
fons, al voltant d’una mica més del 15
% del total de població de la ciutat.
De fet, les 245.375 persones d’entre
15 i 29 anys que hi havia a Barcelona
el 2016 van suposar, per primer cop en
molts anys, un percentatge una dècima
superior a l’any anterior: el 15,3 % de
la població total. L’estabilització de la
taxa de natalitat ha fet que el volum
de població adolescent d’entre 12 i 16
anys s’hagi mantingut molt estable ja
des del tombant de segle, en aproximadament un 4 % de la població total.
I farà que a partir d’ara també ho faci el
del conjunt de la joventut.

Els diferents escenaris de les projeccions de població realitzades per
l’Idescat l’any 2013 per a Barcelona
indicaven una prolongació de la pèrdua
de població jove fins entre 2018 i 2020.
A posteriori, aquesta s’hauria d’anar
recuperant a poc a poc, però difícilment
assolint el 2026 les xifres de 2013. No
obstant, les dades reals des de llavors
han estat més optimistes i han superat
amb escreix les projeccions fetes. En el
cas del volum d’adolescents, totes les
projeccions reflecteixen una tendència
a l’alça per als propers anys, i de nou
tots els escenaris ja s’han quedat curts
si els comparem amb les dades reals
des de llavors. L’escenari alt o més
optimista, dibuixa un increment d’un
gens menyspreable 10 % de la població
adolescent entre 2016 i 2021.
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Projeccions de població de l’any 2013 segons diferents escenaris.
Joves de 15 a 29 anys. Barcelona 2013-2026.
90000

85000

246.740

245.375

243.605
229.714

80000

208.354
75000
34
Àrea de
Drets Socials
Pla d’Adolescència
i Joventut 2017-2021

70000

65000
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Escenari baix

Escenari mitjà

Escenari alt

Dades reals

Font: Idescat. Projeccions de població 2013-2051.

Projeccions de població de l’any 2013 segons diferents escenaris.
Adolescents de 12 a 17 anys. Barcelona 2013-2026.
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Font: Idescat. Projeccions de població 2013-2051.
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Dades reals

El dinamisme propi de la ciutat i les pautes de mobilitat residencial pròpies dels
temps actuals fan que aquests contingents puguin experimentar canvis de difícil
predicció. Els moviments migratoris a Barcelona són molt sensibles a la situació del
mercat de treball i a les facilitats o dificultats que ofereixi la ciutat per viure-hi, i cal
tenir en compte que el col·lectiu jove és el més propens a la mobilitat. Per això és fonamental que la ciutat sigui atractiva per a les persones joves i generi oportunitats
perquè s’hi puguin quedar gaudint de plena autonomia.
Pel que fa a la distribució territorial de la joventut, la majoria de districtes presenten uns percentatges similars als del conjunt de la ciutat. Destaquen especialment
Ciutat Vella i Sarrià-Sant Gervasi. El Districte 1 de la ciutat té un percentatge de
població jove que s’enfila fins al 20,2 % i, en canvi, el menor volum d’adolescents (un
3,11 %), fruit de l’arribada de persones joves de les franges de més edat. Sarrià-Sant
Gervasi és el segon districte amb més pes de la població jove, però sobretot destaca
pel volum d’adolescents, fins a un 5,54 % del total. A més, és l’únic en què no ha disminuït el percentatge de joves des de 2011.
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Proporció de població juvenil i adolescent per districte i evolució.
15-29 anys i 12-16 anys. Barcelona, 2016.
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Sens dubte, la generació de joves actuals és la més diversa pel que fa als orígens
geogràfics, les llengües parlades, les religions i les pràctiques culturals familiars.
Augmenten les persones provinents de països asiàtics i les persones al·loglotes ja
són un 15 % de la població juvenil. D’altra banda, també és la generació en què les
pràctiques i les relacions interculturals estan més accentuades. El medi escolar
afavoreix la trobada entre joves de diferents procedències culturals, com també la
socialització en pautes que provenen del consum i de les cultures juvenils. Cal valorar també com les polítiques educatives i les polítiques que afavoreixen la interculturalitat poden incidir en aquesta interrelació, però també com poden posar en
valor el pluralisme lingüístic i la capacitat de connectar amb altres cultures que té la
població jove actual. Segons el total de població estrangera per edats a Barcelona,
podem observar que el percentatge d’estrangers disminueix segons l’edat, però és
molt elevat en els grups d’edat de 20 a 24 anys i de 25 a 34 anys. Si ens fixem en el
conjunt de la franja jove, el 27,9 % de les persones de 15 a 29 anys empadronades a
la ciutat tenien nacionalitat estrangera l’any 2016.
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Percentatge de població estrangera per grups d’edat. Barcelona, 2016.
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Font: Idescat. Padró municipal d’habitants.

El percentatge de joves que tenen nacionalitat estrangera és molt diferent segons
els districtes. A Ciutat Vella la majoria dels i les joves que hi viuen són de nacionalitat estrangera, un 62,75 %. A la resta de districtes, aproximadament una de cada
quatre persones joves que hi viu és de nacionalitat estrangera. Els districtes amb
menys percentatge de joves de nacionalitat estrangera són Les Corts i Sarrià-Sant
Gervasi, amb només un 15,2 %.

Percentatge de població jove estrangera per districtes.
Joves de 15 a 29 anys. Barcelona, 2016.
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Font: Xifres oficials de població. Padró 2016.

Educació: milloren els resultats educatius en una ciutat desigual
La crisi econòmica iniciada el 2008 ha tingut diferents impactes en les trajectòries de les persones joves. Les dificultats per entrar i integrar-se en el món laboral
han comportat de retruc que les persones joves estudiïn fins edats més avançades.
Així, malgrat la reducció de població juvenil, podem observar com del curs 2010-11
al 2014-15 l’alumnat d’ESO va créixer una mica més d’un 2 %. En el cas dels ensenyaments postobligatoris, els alumnes de Batxillerat s’han mantingut i fins i tot reduït lleugerament entre els darrers dos cursos, mentre que els cicles formatius van
clarament a l’alça amb un augment d’un 20,5 %, gràcies al creixement de la demanda
i de l’oferta disponible.
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Alumnes en ensenyaments no universitaris segons tipologia.
Barcelona, 2011-15.
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Font: Estadística de l’Ensenyament. Departament d’Ensenyament. Generalitat de
Catalunya.

Hi ha 99.365 alumnes que cursen estudis universitaris a Barcelona. Un 31 % són persones residents a Barcelona, i que així ho especifiquen en la seva matrícula, i la
resta són persones que es desplacen o s’han desplaçat a la ciutat per estudiar1. Això
dibuixa un volum important de persones majoritàriament joves que viuen de forma
temporal o estacional a la ciutat per qüestió d’estudis. A més, cal afegir que 10.812
universitaris barcelonins estudien en altres universitats catalanes.

1

No s’inclouen en aquestes dades els i les estudiants de doctorat, ni les persones matriculades
en universitats d’arreu del món fent estades temporals, ni les estudiants d’aquí que estan fent
estades en altres universitats.

Alumnes en estudis universitaris segons lloc de residència.
Barcelona, curs 2014-15.
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Font: Idescat, a partir de les dades de la matrícula de la Secretaria d’Universitats i
Recerca.

El pes de l’educació pública en relació a l’educació de caràcter concertat i privat ha
viscut un cert creixement en els darrers anys. No obstant, el tradicional predomini
de l’educació de titularitat no pública a Barcelona continua vigent. En el cas concret
de l’ESO, el 36 % d’alumnes van estudiar el curs 2014-15 en centres públics, mentre
que al conjunt de Catalunya va ser el 66 %. Si hi afegim els estudis postobligatoris
i analitzem els centres dels diferents districtes veiem que les diferències són notables, ja que la concentració d’instituts i escoles concertats i privats varia molt
segons la zona de la ciutat.

Proporció d’alumnes d’ESO, Batxillerat i cicles formatius en centres públics
i privats-concertats per districtes. Curs 2014-15.
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Font: Estadística de l’Ensenyament. Departament d’Ensenyament. Generalitat de
Catalunya.

Estiguin relacionats o no amb les dades anteriors, els indicadors sobre rendiment
escolar a l’ESO dibuixen una tendència positiva durant els darrers deu anys i amb
nivells sempre per sobre de la resta de Catalunya. Pel que fa a la taxa d’èxit a 4t
d’ESO, va arribar a un 88,8 % d’alumnes graduats/des del total de matriculats/des
el curs 2015-16. En el cas de la taxa de graduació, la diferència entre noies i nois és
significativa: elles es graduen en un 92,6 % dels casos, quasi cinc punts percentuals
per sobre d’ells. Si observem les diferències segons la nacionalitat, l’escletxa és fins
i tot més gran: el 93 % de l’alumnat de nacionalitat espanyola es gradua, enfront del
72,8 % de l’alumnat estranger.

Percentatge d’alumnat graduat respecte del matriculat a 4t d’ESO. Barcelona.
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Font: Informe Oportunitats educatives a Barcelona 2016: l’educació de la infància
i l’adolescència a la ciutat a partir de les dades del Consorci d’Educació de Barcelona
i del Departament d’Ensenyament.

Taxa de graduació a l’ESO segons sexe i nacionalitat. Curs 2015-2016. Percentatge.
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Tal com hem vist, el volum d’estudiants que continuen estudiant més enllà de l’educació obligatòria ha augmentat i en això Barcelona també presenta xifres millors que
les d’altres àmbits geogràfics. Segons l’indicador d’abandonament prematur dels
estudis a Barcelona, el 10,8 % de les persones d’entre 18 i 24 anys han assolit com a
màxim l’ESO, xifra fins i tot inferior a la del conjunt de la UE i molt per sota de les de
Catalunya i el conjunt de l’Estat.

Abandonament prematur dels estudis segons àrees geogràfiques 2015.
Percentatge2
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Font Barcelona: Institut Infància i Adolescència. Font Catalunya: Idescat. Font Estat
espanyol i Unió Europea: Eurostat.
La internacionalització de l’economia fa cada vegada més importants per a les persones joves els coneixements en llengües estrangeres per aconseguir la integració
en el mercat laboral. El 86,9 % de l’alumnat de 4t d’ESO va superar les competències
bàsiques en llengua anglesa el curs 2014-15. De fet, és l’àrea territorial del Departament d’Ensenyament amb millors resultats.

2

L’indicador mostra el percentatge de la població d’entre 18 i 24 anys que ha assolit com a màxim
la primera etapa de l’educació secundària respecte al total de població del mateix grup d’edat.

Alumnat de 4t d’ESO que supera les competències bàsiques en llengua anglesa.
Cursos 2011-12 a 2014-15. Percentatge.
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Font: Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu.

Alumnat de 4t d’ESO que no supera les competències bàsiques per districtes.
Barcelona, curs 2013-14. Percentatge
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Com veiem, doncs, el conjunt de dades de l’àmbit de l’educació permeten un optimisme moderat. Les persones joves estan fent els deures i estan invertint temps
i esforç en la seva formació. No obstant, aquesta tendència positiva general no es
trasllada de la mateixa manera a tota la ciutat. Com en moltes altres dimensions
socials, Barcelona presenta desigualtats molt importants en l’àmbit educatiu, en
concret en els resultats acadèmics de l’alumnat. Les trajectòries educatives amb dificultats es poden convertir en abandonament escolar i, en general, en baixos nivells
de formació i dificultats d’inserció laboral amb oportunitats.

44

Alumnat estranger als centres
de secundària per districtes.
Barcelona, gener de 2015.
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Al conjunt de la ciutat, el volum d’alumnat que no supera les competències
bàsiques a 4t d’ESO representa l’11,2
%. Mentre que al districte de Sarrià-Sant Ger vasi o al de Les Cor ts
aquest indicador baixa fins al 4,5 % i
al 5,4 % respectivament, a Nou Barris
està per sobre del vint per cent i a Ciutat Vella s’enfila fins al 35,5 %, més del
triple que la mitjana.
Resulta revelador comparar el primer
mapa amb el de la distribució d’alumnat estranger als centres de secundària
per districtes. Amb un 12,3 % d’alumnat estranger al conjunt de Barcelona,
els percentatges dels districtes s’assimilen molt als del rendiment escolar
observats. Òbviament hi ha més factors que incideixen en uns resultats
educatius tan diferents segons les
zones de la ciutat, però aquest n’és un
de clau. Així doncs, avançar cap a una
igualtat d’oportunitats real per a tots
i totes els i les adolescents i joves de
la ciutat inclou reptes importants en
l‘àmbit educatiu.

Treball: la precarietat amenaça l’accés a l’autonomia i el benestar juvenils
La crisi econòmica iniciada el 2008 ha tingut un impacte molt important en la situació
del mercat laboral als països del sud d’Europa i, especialment, entre la joventut. Si
ens fixem en les dades de l’Enquesta de Població Activa, on ens hem de cenyir a la
franja de 16 a 24 anys, podem comprovar que a Barcelona, d’una taxa d’atur juvenil
del 13,75 % el 2007 es va arribar fins a un 45,6 % el 2012. Quasi la meitat de les persones d’entre 16 i 24 anys que volien treballar no trobaven una feina. Des de llavors i fins
al 2016 aquesta xifra s’ha anat reduint fins al 26,58 %. La tendència a Catalunya i al
conjunt de l’Estat Espanyol ha estat semblant. La diferència és que, igual que Catalunya presenta unes dades lleugerament millors que les del conjunt de l’Estat, sobretot
a partir de 2012, Barcelona té una taxa d’atur juvenil més baixa que la catalana. A
Catalunya, el 2016 la taxa era quasi vuit punts més alta i la taxa espanyola quasi divuit punts més elevada. Sembla que el dinamisme econòmic de la ciutat i els sectors
productius que hi predominen afavoreixen una mica més l’ocupabilitat de la joventut.
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Evolució de la taxa d’atur en diferents àmbits territorials. Joves de 16 a 24 anys.
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D’altra banda, el comportament de l’atur es presenta tradicionalment influenciat per
l’efecte de l’edat. Les transformacions que ha sofert el mercat laboral en les darreres dècades han fet que per a les persones joves sigui més complex accedir-hi i tenir
una integració estable en el món del treball. Veiem com durant tot el període 2007-16
la taxa d’atur juvenil sempre ha estat més del doble que la del conjunt de la població.
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La reducció de la taxa d’atur dels darrers anys que hem apuntat és sens dubte un
fet positiu i dibuixa una tendència a una certa millora de la situació del treball per al
col·lectiu jove. Ara bé, la taxa d’atur relaciona les persones que volen treballar i no
poden amb el conjunt de persones que volen treballar. La creació de llocs de treball
ocupats per joves en els darrers anys, en realitat, ha estat molt minsa. Mentre que
en el tercer trimestre de 2006 hi havia 70.000 joves barcelonins/es d’entre 16 i 24
anys treballant, en el mateix trimestre de 2016 n’hi havia 31.000, menys de la meitat.
Mentre que la rebaixa de la taxa d’atur ha estat notable en el període 2012-16, el
volum de joves amb feina s’ha mantingut en els mínims, amb petites oscil·lacions al
voltant de les 30.000 persones.
El que bàsicament ha passat en els darrers anys és que ha caigut de forma molt intensa la quantitat de joves que estan actius i actives. De forma quasi ininterrompuda
entre el 2006 i el 2016 la joventut activa ha caigut a la ciutat dels 82.000 efectius a
43.100. És cert que en aquest període també s’ha reduït el nombre total de joves
d’aquest grup d’edat. Però alhora, la manca d’expectatives per entrar al món laboral
ha fet que moltes persones perllonguin o reprenguin els seus estudis i que d’altres
deixin de fer una recerca activa de feina, per la qual cosa deixen de considerar-se en
situació d’activitat i en situació d’atur.
Evolució del volum de població jove en diferents situacions respecte l’activitat.
Joves de 16 a 24 anys. Barcelona4
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Dades del tercer trimestre de cada any. En el cas de l’atur registrat, mitjana dels 12 mesos de
cada any

Atur registrat amb relació a la
població jove total per districtes.
Barcelona, abril de 2017. Percentatge
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L’atur regis trat ofereix una altra
mesura de desocupació, la de les persones aturades que estan inscrites als
serveis públics d’ocupació. En el cas
de les persones joves, la baixa taxa de
cobertura de l’atur que pateixen desincentiva aquest fet en molts casos. Per
això podem veure una diferència molt
gran amb l’estimació de l’EPA. Amb les
dades de 2016 a la mà, un de cada tres
joves a l’atur estava inscrit al SOC.
Una de les virtuts que sí que té l’atur
registrat és que ens permet analitzar dades a més petita escala. El
Departament d’Estadística de l’Ajuntament de Barcelona realitza estimacions de l’atur per districtes, ja que les
dades es recullen amb codis postals.
Com que no coneixem la població
activa a aquest nivell de desagregació, només ho podem relacionar amb
el conjunt de persones del districte.
En el cas de la franja jove de 16 a 29
anys, ens trobem amb diferències
significatives entre els districtes de la
ciutat. Quatre districtes estan per sota
de la mitjana de la ciutat, on destaquen les bones dades d’atur juvenil de
Sarrià-Sant Gervasi, amb menys de la
meitat d’atur juvenil registrat. En l’altre extrem destaca Nou Barris amb una
xifra un 60 % superior a la de la dada
del conjunt de la ciutat. S’evidencia
doncs, que les diferències en el nivell
de competències i de formació s’acaben traduint en oportunitats desiguals
respecte al mercat laboral.
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En els últims anys ha crescut la preocupació per part dels nois i noies que ja no
estudien i tampoc no treballen, que romanen en situació d’inactivitat. La dimensió
d’aquest fenomen, molt condicionat inicialment per discursos mediàtics, s’ha anat
acotant i evidenciant que inclou una proporció petita de joves. Segons l’Enquesta de
Joves Barcelona 2015, un 11,4 % de les persones d’entre 15 i 29 anys ni estudien ni
treballen. Però aquesta dada inclou totes les persones que volen treballar però no
troben feina, per això entre el grup de 15 a 19 anys és del 4,9 % i dels 25 als 29 puja
fins al 15 %. La utilització d’un indicador més acurat, com el NEET5 restringit que
s’utilitza a nivell català, situava el 2016 aquest col·lectiu en un 2 % al conjunt de
Catalunya.
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La situació actual del mercat laboral i els canvis en el model de relacions laborals
dels darrers anys han fet que a dia d’avui una gran majoria dels contractes laborals
que es signen siguin de caràcter temporal. Sovint s’utilitza aquesta dada desagregada per grups d’edat, que mostra poques diferències. Però sí que observem que en
el contracte que tenen totes les persones assalariades apareixen diferències significatives. Segons la Mostra Contínua de Vides Laborals, el 53,6 % de les persones de
fins a 24 anys tenien el 2015 un contracte temporal, el 37,6 % en el cas de les de 25
a 29, el 24,6 % les d’entre 30 i 39 anys i el 15,2 % de les de més de 40. Es confirma
doncs la intuïció que les persones joves pateixen per raó d’edat, un nivell de temporalitat i en general de precarietat laboral més gran que la resta de població.
Modalitat de contractació de les persones assalariades per trams d’edat.
Barcelona, 2015
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5

Not in Education, Employment or Training.

Sovint s’escolten discursos sobre la poca adaptabilitat de les persones joves a l’hora
de buscar una feina o la poca predisposició a acceptar feines de qualsevol mena o
amb condicions laborals precàries. L’Enquesta de Joves ofereix dades sobre aquestes qüestions i més aviat desmenteix aquestes idees. Quasi la meitat de les persones joves acceptarien una feina sense contracte en cas de trobar-se a l’atur, i una
mica més treballarien amb un sou inferior al considerat just.

Predisposició a acceptar condicions d’una feina en cas d’estar a l’atur.
Joves de 15 a 34 anys. Barcelona, 2015. Percentatge.
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El mateix estudi ofereix més dades que contribueixen a caracteritzar la situació de
la relació de la joventut (15-34 anys) amb el món del treball:
• Quasi un terç de la població jove que va treballar en els dos anys anteriors ho va
fer almenys sense contracte (29 %). Un 11,4 % només sense contracte.
• Un 8,1 % de les persones joves està pluriocupada, té més d’una feina. En el cas
específic de les dones joves augmenta fins a un 9,7 %.
• La meitat (50,6 %) de la joventut que treballa ho fa a temps parcial (menys de 40
hores). Les dones joves estan 10 punts per sobre dels homes.
• Només el 48,3 % de les joves que treballen declaren fer una feina que està
relacionada amb els seus estudis.
• Entre les persones joves que només treballen, sis de cada deu guanyen menys de
mil euros.

En moltes d’aquestes dades s’evidencien desigualtats específiques per a les dones
joves. També en el cas del treball temporal, del treball sense contracte, de l’acceptació de feines amb condicions laborals precàries i dels ingressos provinents del
treball. La feminització de la precarietat és una realitat paral·lela a la precarització
de la joventut.
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Un dels efectes de les dificultats que tenen les persones joves de la ciutat per aconseguir feina de qualitat és que una part han decidit marxar a l’estranger en els darrers anys. Cal dir que en volum, l’emigració a altres països només representa una petita part de la població juvenil. Segons el Padró d’Habitants Residents a l’Estranger,
a 1 de gener de 2017 hi havia 10.477 joves barcelonins/es d’entre 15 i 34 anys residint
a un país estranger sense haver-hi nascut. En relació al padró municipal de 2016,
suposarien un 2,83 % de les persones d’aquesta franja d’edat. De totes maneres, cal
tenir clar que una part significativa de persones en aquesta situació no hi estan registrades i que, en termes estadístics, és impossible saber quantes persones joves
han marxat de la ciutat cap a altres països per qüestions laborals. De fet, es calcula
que la meitat de l’emigració està protagonitzada per situacions de retorn a països
d’origen o a on es tenen les arrels. Pel que fa a l’altra meitat, cal destacar que un 24
% de persones emigren a Amèrica del Nord i un 21 % a la Unió Europea, i que el 40 %
tenen estudis universitaris.

La situació de l’habitatge complica l’emancipació i l’autonomia
de les persones joves
La situació del mercat laboral i de les rendes del treball que perceben les persones
joves dificulta les seves opcions d’emancipació. Però l’evolució dels preus de l’habitatge a la ciutat els darrers anys també està afegint dificultats a l’emancipació de
les persones joves. Segons les dades que proporciona l’Institut Català del Sòl, en
només dos anys, entre el primer trimestre de 2015 i el quart de 2016, el preu mitjà
dels habitatges de lloguer va augmentar un 20,1 %. Això afecta de forma accentuada
el col·lectiu jove, ja que segons l’Enquesta de Joves 2015, un 83,3 % de les persones
joves emancipades viuen en habitatges en règim de lloguer, ja sigui compartit o no.

Evolució trimestral del preu mitjà dels habitatges de lloguer. Barcelona. Euros.
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Font: Barcelona economia a partir de les dades de la Secretaria d’Habitatge i Millora
Urbana de la Generalitat procedents de l’explotació de les fiances de lloguer dipositades a l’Incasol.
Tot i que en els anys posteriors a l’inici
de la crisi econòmica els preus van baixar, les dades de l’Enquesta de Joves
reflecteixen que la proporció de joves
que vivien fora de la seva llar d’origen
també va disminuir entre 2002 i 2014.
D’un 35,1 % de joves d’entre 15 i 29 anys
emancipats el 2002, es va passar a un
28,6 % el 2014. Aquesta dificultat específica del col·lectiu jove per accedir a
l’habitatge també la podem observar
en les dades del Registre de Sol·licitants d’Habitatge amb Protecció Oficial de la ciutat. De les 28.238 unitats
de convivència inscrites en el registre el
2015, el 53 % corresponien al perfil de
persones d’entre 18 i 35 anys.

Evolució de la proporció de població
jove emancipada. Joves de 15 a 29
anys. Barcelona, 2015.
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Font: Enquesta a la Joventut
de Barcelona 2015.

L’augment de la pobresa exclou una part de la joventut de l’accés al benestar
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Resulta una paradoxa que, en una ciutat amb poques persones joves, aquestes tenen moltes dificultats per ocupar-se en el mercat laboral. Tenint en compte la combinació de la població activa juvenil i l’elevada taxa d’atur, es pot albirar un escenari
amb una elevada taxa de dependència tant de les persones més grans de 55 anys
com en les persones de menys de 25 anys. Això pot comportar la consolidació del
retard en el procés d’emancipació i que les generacions més grans i les més joves
hagin de conviure en unitats familiars extenses, en què són necessàries les rendes
del treball de diferents generacions per sostenir les necessitats de la família. D’altra
banda, cal tenir en compte que la taxa de risc de pobresa és més elevada en l’edat
juvenil que en altres segments d’edat. Cal preveure que l’actual manca d’oportunitats laborals cronificarà aquesta pobresa en les persones joves i les convertirà en
adults pobres. Les ciutats europees estan afrontant, en aquest sentit, la permanència dels segments d’exclusió social. Sembla que anem cap a un horitzó amb una
polarització social més gran i amb una reproducció més accentuada de la pobresa,
amb una aturada clara de l’ascensor social.
Taxa de risc de pobresa per franges d’edat a diferents àmbits territorials, 2011.
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La taxa de risc de pobresa es demostra superior per als grups d’edat més joves, sobretot per als infants i adolescents. En el cas de les persones de 16 a 34 anys, el 2011
la taxa de pobresa a Barcelona era del 20,61 %, menor que a la resta de Catalunya,
però en imputar-hi també el lloguer, la taxa creixia fins al 24,52 %. Probablement
l’evolució del cost de l’habitatge haurà accentuat aquest risc més gran de pobresa
juvenil associat a l’elevat preu del lloguer.
En el cas del percentatge de menors que viuen en llars amb carència material severa, la dada és significativament més elevada a Barcelona que a la mitjana dels
països de la UE-15, Catalunya o Espanya, que tenen uns nivells molt semblants. El
14,2 % dels infants i adolescents a Barcelona es trobaven en situació de carència
material severa el 2014, mentre que a Catalunya el nivell és entre 5-6 punts percentuals menys al mateix any.
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Un lleure marcat per l’entorn digital i el nivell de renda
El nivell de renda incideix directament en les opcions de lleure de la població juvenil,
de manera que les persones amb rendes més altes surten més, practiquen més esport i cal suposar que viatgen més. D’altra banda, els i les joves amb rendes més baixes surten menys i consumeixen més televisió. Segons l’enquesta Enquesta Factors
de Risc a l’Escola Secundària (FRESC) de 2016, prop d’un 60 % dels i les estudiants
de 2n de Batxillerat passen més de dues hores al dia davant la pantalla de l’ordinador. Aquesta proporció és més elevada en el nivell socioeconòmic baix. Una relació
que coincideix en el cas de la pràctica de l’esport: els i les adolescents d’entorns
amb rendes inferiors declaren practicar més esport.
Joves segons consum diari d’Internet. Joves de 15 a 34 anys. Barcelona, 2015.
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Font: Enquesta a la Joventut de Barcelona 2015.
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Encara pel que fa al lleure, l’Enquesta de Joves de 2015 ens indica que un 29,8 % de
les persones de 15-29 anys surt sovint de nit els caps de setmana. En relació al 2002
ha baixat més de 25 punts el percentatge de joves que surten sovint de nit el cap de
setmana i ha augmentat en més de 10 punts el volum dels i les que no surten mai o
gairebé mai. És possible que les pautes d’oci nocturn de les persones joves nouvingudes o de les nascudes aquí, però de famílies nouvingudes, expliqui part d’aquest
canvi. Un altre sens dubte és la pèrdua de capacitat adquisitiva de les persones joves en aquest període, especialment des de 2008. Les diferències que hi ha entre zones de la ciutat en aquest aspecte ho demostrarien: mentre que a Sarrià-Sant Gervasi el percentatge de joves que surten sovint puja fins al 38,2 %, Nou Barris i Ciutat
Vella lideren la llista de districtes on més joves afirmen sortir mai o gairebé mai. Per
últim, és possible que estiguin canviant certes pautes d’oci, influïdes per les xarxes
socials i l’entorn digital, que tendirien a menys presencialitat de les relacions.
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Freqüència en sortir de nit. Joves de 15 a 34 anys. Barcelona, 2015.
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Font: Enquesta a la Joventut de Barcelona 2015.
Aquesta tendència coincideix amb la disminució en les xifres de consum d’alcohol
dels adolescents detectada per l’enquesta FRESC en els darrers vuit anys, especialment en el retardament de l’edat d’inici en el consum d’alcohol. Pel que fa a la quantitat de nois i noies que declaren haver-se emborratxat en els darrers sis mesos,
també s’observa una evolució general a la baixa i especialment positiva en les noies
de 4t d’ESO, amb un descens de quasi tretze punts des de 2012.

Freqüència d’haver-se emborratxat alguna vegada en els darrers 6 mesos en
l’alumnat adolescent segons sexe i curs. Barcelona, 1996-2016. Percentatge.
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Unes pautes de sexualitat i salut marcades pel gènere
Pel que fa a la sexualitat, si analitzem les dades de l’enquesta FRESC amb relació
als i les alumnes de 4t d’ESO i de 2n de Batxillerat i Cicles Formatius de Grau Mitjà, observem diferències importants. Sembla ser que l’ESO és l’etapa d’iniciació en
aquestes pràctiques per aproximadament una quarta part d’aquests alumnes, amb
una dada una mica més baixa per a les noies. Els dos següents cursos semblen serho per a una altra quarta part de la població adolescent, però a segon de Batxillerat
i de Cicles Formatius de Grau Mitjà quasi la meitat de l’alumnat encara no ha tingut
relacions sexuals amb penetració.
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Proporció d’alumnes que han mantingut relacions sexuals amb penetració i ús
del preservatiu en la darrera relació sexual amb penetració, segons sexe i curs.
Barcelona, 2016. Percentatge.
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Pel que fa als mètodes anticonceptius, les dades són ambivalents. Resulta rellevant
l’augment de dotze punts en l’ús del preservatiu per part de les noies més joves,
que l’ha situat per sobre del dels nois de la seva edat. Entre els dos cursos, el percentatge de noies que afirma haver utilitzat el preservatiu en la seva darrera relació
disminueix 11 punts. En part s’explica per l’augment progressiu de la utilització d’altres mètodes, com la píndola anticonceptiva, amb l’edat. Però també sembla que
repunta l’ús de la marxa enrere en aquest període, que arriba fins a un 12,4 % de les
respostes. En canvi en el cas dels nois l’augment de l’ús del preservatiu va lligat al
descens de la dada d’utilització de la marxa enrere, que passa del 14,3 % a 4t d’ESO
al 8,3 % de cursos més tard. També resulta preocupant el volum de joves que reconeixen no haver utilitzat cap mètode anticonceptiu en la darrera relació, més d’un 5
% en el cas de les noies, i fins a un 8,8 % en el cas dels nois de 4t d’ESO.
Sembla clara la incidència del nivell socioeconòmic de l’entorn en ambdues qüestions. Les pràctiques sexuals són més habituals o s’hi inicien abans els i les alumnes
de centres de barris amb rendes més baixes. A més, l’ús de mètodes anticonceptius
no efectius o la no utilització de cap són més freqüents en aquests entorns.

Salut autopercebuda de l’alumnat adolescent, segons sexe i nivell socioeconòmic.
Barcelona, 2016. Percentatge.
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També resulta significatiu observar les diferències per nivell socioeconòmic i sexe
en la salut autopercebuda del col·lectiu adolescent. En el cas dels nois les diferències són moderades, però els de centres educatius que es troben en barris amb una
renda familiar disponible més baixa valoren la seva pròpia salut com a pitjor que els
que ho fan en barris amb una renda més elevada. De fet, les dades de salut generals
solen identificar desigualtats en funció dels nivells de renda en aquesta direcció.
Les noies en general perceben la seva salut com a pitjor que els nois i el nivell socioeconòmic afecta més aquesta percepció. El percentatge de noies de barris desafavorits que situa la seva salut com a excel·lent o molt bona no arriba al 50 %.

Insatisfacció amb el propi cos en l’alumnat adolescent, segons sexe i curs.
Barcelona, 2016. Percentatge.
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La preocupació per la imatge, el culte al cos i en definitiva la pressió estètica no
són fenòmens nous. Ara bé, la importància que tenen aquestes qüestions per a les
persones joves i també per al col·lectiu adolescent específicament sí que és nova
o, com a mínim, creixent. Si analitzem el grau d’insatisfacció amb el propi cos de
l’alumnat adolescent veiem que, de nou, el gènere i la classe afecten decisivament a
les seves respostes, i també l’edat. La variable del nivell socioeconòmic funciona, en
aquest cas, igual per a ells i elles: les persones d’entorns més desafavorits d’ambdós sexes presenten nivells més grans d’insatisfacció.
Però més de la meitat de les noies declaren no sentir-se satisfetes amb el seu cos,
enfront d’una mica més del 35 % dels nois. Curiosament, en el cas dels nois, sembla
que l’edat matisa a la baixa aquesta insatisfacció, mentre que en el cas de les noies
creix de la mà de la sexualització dels seus cossos, per part de l’òptica patriarcal
de la societat. Les xifres de la mateixa enquesta sobre les dietes expliquen que les
noies que han fet dieta alguna vegada doblen els nois. A 2n de Batxillerat i de CFGM
un 47 % de les noies ha fet dieta per perdre pes en alguna ocasió, enfront d’un 22,1
% dels nois.

Noies que han patit discriminació segons motiu i curs. Barcelona, 2016. Percentatge.
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Resulta significativa la quantitat d’adolescents de la ciutat que reconeixen haver patit discriminacions per diferents motius. En el cas de les noies, quasi un terç afirma
haver-ne sofert i en el cas dels nois, un 21,7 %. En el cas de les noies la principal forma de discriminació és per qüestions de gènere, amb un increment molt significatiu
a mesura que es fan grans. A 2n de Batxillerat i CFGM una de cada cinc noies ha patit
discriminacions pel fet de ser dona, un 21,6 %. En el cas dels nois destaca la discriminació per raons d’origen. Coincideix amb les noies que el punt àlgid és a 4t d’ESO:
un 11,9 % dels nois i un 12,1 % de les noies han patit discriminació racial.

Participació: nous valors per a noves formes de participar?
Els valors de les persones joves tendeixen a centrar-se força en la pròpia
formació de la personalitat individual:
l’aspecte físic i les relacions socials
personals marquen les preocupacions
de les persones joves. Però les persones joves també tenen preocupacions socials i opinió sobre allò que els
afecta. En general expressen valors
avançats i tolerants pel que fa a l’extensió de drets i la igualtat. El 85,9
% de les persones joves de la ciutat,
segons l’enquesta de 2015, creuen que
les parelles homosexuals han de tenir
els mateixos drets que les altres, i
només el 10 % pensa que les dones han
de poder treballar només si és necessari per a l’economia familiar. Accepten
majoritàriament l’avortament com una
opció, no creuen que els i les immigrants prenguin els llocs de treball a
la població autòctona, etc. No creuen
legítim l’ús de la violència contra la
parella o els fills, però quasi la meitat la
veu justificada contra la policia (47,1 %).

La família continua essent la institució
en què es confia més i els partits polítics, en la que menys. El 44,4 % manifesten estar molt o bastant interessats
en la política, 8 punts més que el 2002;
el 79,6 % consideren que la democràcia és el millor sistema de govern; el
32,7 % opina que Catalunya ha de ser
un estat independent, gairebé 15 punts
més que el 2002, i el 50,5 % se situen
ideològicament a l’esquerra.
Sovint es confon que les formes de participació més clàssiques s’esquerdin i
que la joventut expressi distanciament
del món de la política institucional amb
una apatia política i social. La participació en associacions va disminuir
tres punts entre 2002 i 2015, però no
necessàriament altres formes de participació que no impliquen una afiliació
continuada a una entitat. Així, un 17,5
% de les persones d’entre 15 i 34 anys
formen part d’entitats. Alhora, un 30,2
% va participar en manifestacions de
protesta en els dotze mesos anteriors
a la realització de l’enquesta i un 11,3
% fa activitats de voluntariat els caps
de setmana.
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Assistir a manifestacions o reunions de partits o entitats associatives segons sexe
i moment de la setmana. Joves de 15 a 34 anys. Barcelona, 2015. Percentatge.
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Un 13,5 % de les persones enquestades van situar el fet d’assistir a manifestacions
o reunions de partits o entitats associatives com una de les activitats que realitzen
entre setmana i un 17,3 %, el cap de setmana. Les diferències entre sexes evidencien que els homes joves tenen més disponibilitat entre setmana, probablement per
qüestions relacionades amb la conciliació i les tasques domèstiques, però el cap
de setmana elles afirmen en més proporció dedicar temps a això. També existeixen
diferències importants per qüestió de classe o en funció del districte de residència.
Per exemple, a Horta-Guinardó el 41,9 % dels i les joves van participar en una manifestació de protesta l’any anterior i a Gràcia, el 48,2 %, mentre que a Ciutat Vella
i a Nou Barris, tan sols el 18,1 i el 14,7 % respectivament. La influència de la renda
sembla molt marcada en algunes activitats, com la participació electoral o en manifestacions, on les persones joves de rendes més baixes participen menys, però no
en altres aspectes com en la pertinença a entitats.

4. MISSIÓ I PRINCIPIS DEL PLA D’ADOLESCÈNCIA I JOVENTUT

El Pla d’Adolescència i Joventut 2017-2021 té com a missió fomentar un principi universal per a les persones adolescents i joves: l’autonomia. Aquest concepte es refereix a la seva capacitat per desenvolupar-se en llibertat i en disponibilitat dels
recursos necessaris de manera igualitària, tenint també en compte les necessitats
del seu entorn. Així doncs, proposem un pla que tingui com a eix central l’assoliment
de la llibertat individual i de la responsabilitat envers el col·lectiu.
Aquesta missió es desenvolupa en una estructura de quatre grans principis rectors
d’actuació, que recullen els objectius principals de les polítiques de joventut:

Promoció de l’emancipació juvenil.
Totes les persones han de poder tenir
accés a una vida amb autonomia i una
trajectòria educativa i laboral completa.

Protagonistes de la transformació
social. Els adolescents i els joves de
Barcelona han de ser actors de la ciutat, amb plena llibertat per fer sentir la
seva veu i per participar.

• Una ciutat en què millorin els
percentatges de joves que tenen
estudis secundaris obligatoris (ESO)
i postobligatoris.
• Una ciutat que doni facilitats perquè
les persones joves puguin combinar
estudiar i treballar.
• Una ciutat on s’incrementi el nombre
de joves que tenen una feina estable.
• Una ciutat amb una política d’habitatge que afavoreixi l’emancipació
dels joves a partir dels 18 anys.

• Una ciutat que permeti una vida
sense barreres, ni físiques ni
socials, per a aquelles persones
que tenen discapacitats o que
són potencialment objecte de
discriminació.
• Una ciutat que celebri la diversitat i
que apoderi les persones joves per
superar les barreres invisibles que
imposin els prejudicis, promovent la
igualtat entre totes les persones.
• Un marc de participació que apoderi
els joves i els permeti compartir
espais de decisió a través de
l’associacionisme i que faciliti la
interlocució i el reconeixement
amb les entitats de representació
col·lectiva dels joves.
• Una Barcelona que promogui la
producció artística i l’expressió
cultural de les persones joves i
adolescents.
• Una ciutat que promogui les noves
formes de col·laboració, cooperació
i intercanvi entre iguals.
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Concepció integral del benestar. Tenir
cura de les persones joves vol dir tenir
en compte la salut des d’un punt de
vista global, integral i relacional.
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• Una ciutat compromesa amb la
millora del benestar de la població
jove a través de la promoció de
la salut, l’esport i el benestar
emocional.
• La ciutat com un lloc sostenible, on
la mobilitat, la gestió dels recursos
i els seus usos responguin a criteris
ambientals i de durabilitat.
• Una ciutat amb espais d’oci i lleure
per a la joventut, autogestionats
i amb continuïtat, per tal de fer
de l’oci un espai de relació amb
diversitat d’opcions.

Un territori accessible i sostenible. La
ciutat ha de ser un lloc per a tothom,
accessible sense exclusions per raó
d’edat. La ciutat és el territori amb tota
una suma de recursos i d’espais per
compartir entre les persones joves.

• La transversalitat i la coordinació
territorial dels plans de joventut
com a eina per a incrementar
l’aproximació a les necessitats i
els reptes de la població jove de la
ciutat.
• L’espai públic com un lloc perquè
adolescents i joves visquin la ciutat
amb plena llibertat.
• Les polítiques de joventut
desenvolupades a través de la
xarxa de recursos i equipaments
del territori, tot obeint al principi de
proximitat en totes les actuacions.
• La ciutat com un lloc sostenible, on
la mobilitat, la gestió dels recursos
i els seus usos responguin a criteris
ambientals i de durabilitat.

L’abordatge per eixos i per àmbits

Partint del jove com a protagonista es construeix el pla en 4 grans eixos:
Emancipació (‘jo creixo’), transformació social (‘jo actuo’),
benestar (‘jo em cuido’) i territori (‘jo convisc’).

E�A�C�P�C�Ó
Jo creixo

T�A�S�O�M�C�Ó
Jo actuo

B�N�S�A�
Jo em cuido

T�R�I�O�I
Jo convisc
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A partir d’aquests quatre eixos de les polítiques de joventut, el Pla es desenvolupa
en diferents àmbits d’actuació, que tenen en compte les trajectòries i les necessitats de les persones adolescents i joves de la ciutat per tal d’orientar la seva autonomia com a persones lliures i responsables de si mateixes i el seu entorn. Tot i
l’esquema en 4 grans eixos i 14 àmbits d’actuació del nou Pla, cal tenir present que
tots els àmbits tenen una interconnexió entre ells i parteixen d’una transversalitat
on l’eix principal és el/la adolescent/jove, i és a partir d’ell/a que és construeix el Pla
responent a les seves necessitats, el seu procés de creixement personal i des de
diferents dimensions com a persona.

IGUALTAT I DIVERSITAT
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EDUCACIÓ I
FORMACIÓ

ESTRATÈGIES
COL·LABORATIVES

OCUPACIÓ

CULTURA I CREACIÓ

HABITATGE

PARTICIPACIÓ
I ASSOCIACIONISME

E�A�C�P�C�Ó

T�A�S�O�M�C�Ó

B�N�S�A�

T�R�I�O�I

SALUT
OCI I LLEURE
ESPORTS

COORDINACIÓ
TERRITORIAL
TRANSICIÓ ECOLÒGICA
ESPAI PÚBLIC
EQUIPAMENTS
I SERVEIS JUVENILS

L’abordatge per edats

Tal com succeïa en el Pla anterior, el Pla 2017-2021 contempla les edats compreses
entre els 12 i els 29 anys. Per tant, s’ocupa tant de la població adolescent com de la
població jove de la ciutat de Barcelona. Aquest plantejament contempla, a més, que
es tinguin en compte les necessitats de cadascuna de les franges d’edat pel que fa
als processos d’emancipació en el marc del cicle de vida, però també les necessitats
derivades de situacions problemàtiques que es produeixen avui a causa de les condicions de vida dels adolescents i joves de la ciutat.

12-16 anys

19-25 anys

Com en el Pla anterior, el Pla d’adolescència i Joventut 2017-2021 inclou
l’etapa de l’adolescència en les polítiques de joventut. En aquesta etapa
es preveu reforçar les polítiques de
promoció de l’èxit educatiu, així com
l’accés a ajudes per a les famílies més
vulnerables que tenen fills adolescents. Promoció de l’esport i la salut.

Objectiu: polítiques intensives d’ocupació per als joves que no estudien
combinades amb la formació al llarg de
la vida. Promoció de l’esport i la salut.

17-18 anys
Objec tiu: reforçar l’ensenyament
postobligatori o l’FP dual, l’associacionisme, l’accés a la cultura. Promoció de
l’esport i la salut.

26-35 anys
Objectiu: polítiques intensives d’ocupació per als joves que no estudien
combinades amb la formació al llarg de
la vida. Promoció de l’esport i la salut.
Polítiques d’emancipació i creació de
llar pròpia. Famílies joves vulnerables.
Habitatge: dret de superfície.
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5. METODOLOGIA I GOVERNANÇA DEL
PLA D’ADOLESCÈNCIA I JOVENTUT 2017-2021

El Pla d’Adolescència i Joventut 2017-2020 ha estat elaborat a partir d’un
procés compar tit entre l’Administració, equips tècnics, entitats i persones joves. Aquest procés s’ha dut a terme des d’un plantejament de governança i d’inclusió. És a dir, es par teix del principi que «les polítiques
públiques es formulen i s’implementen a través d’una plètora d’institucions, mecanismes i processos, formals i informals, que prenen formes molt variades i que
expressen pautes d’interacció entre els governs, la societat i el sector privat.» 6
La metodologia de treball per al seguiment i la governança del Pla d’Adolescència i
Joventut s’estructura en tres esferes: Jove, Tècnica i Política.
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Amb papers diferents en relació a la planificació, l’execució, el seguiment i l’avaluació, tots els actors que intervenen en les diferents fases del Pla s’agrupen en aquestes tres esferes:
• L’esfera jove correspon als actors que donen veu a la joventut de la ciutat en els
processos d’elaboració, seguiment i avaluació del Pla i en alguns casos també
pel què fa a l’execució d’accions. Inclou el Consell de la Joventut de Barcelona i el
Node Jove.
• L’esfera tècnica agrupa a tots els departaments, unitats, serveis i agents públics
que tenen vinculació amb el Pla en les seves diverses fases i funcions. Per una
banda inclou la Comissió Territori, de la que formen part els i les tècniques de
joventut dels Districtes i per altra, de l’Espai d’interlocució interdepartamental.
En aquest espai es realitzen trobades amb les diferents àrees sectorials
municipals que desenvolupen determinades accions dins el Pla així com 1 vegada
a l’any es farà una comissió Interdepartamental.
• L’esfera política és l’espai de la Comissió Política, que inclou representants de les
diferents formacions polítiques municipals. Participa tant en l’elaboració del Pla,
com en el seguiment i avaluació del mateix.

6

Cerrillo i Martínez, Agustí (coord). Governança i bona administració a Catalunya. Barcelona:
EAPC, 2007. Materials, 22.

ESFERA JOVE
NODE DE
JOVES

ESFERA TÈCNICA

CJB

COMISSIÓ
TERRITORI

ESFERA
POLÍTICA

TAULA DE
SEGUIMENT
I AVALUACIÓ
DEL PLA

ESPAI
D’INTERLOCUCIÓ
INTERDEPARTAMENTAL

COMISSIÓ
POLÍTICA
SALUT
ASSOCIACIONISME

EDUCACIÓ
HABITATGE

INTERCULTURALITAT

COMISSIÓ
INTERDEPARTAMENTAL

PERTICIPACIÓ
SERVEIS
SOCIALS

OCUPACIÓ

INFÀNCIA

ESPORTS
CULTURA

ENTITATS CJB

Reunions
1 cada 6 mesos

NODE DE
JOVES

Reunions
1 cada 6 mesos

COMISSIÓ
POLÍTICA

Reunions
1 a l’any

COMISSIÓ
INTERDEPARTAMENTAL

Reunions
1 a l’any

COMISSIÓ
TERRITORI

Reunions
1 a l’any
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TAULA DE
SEGUIMENT
DEL PLA JOVE
2017-2021

Durant la implementació dels pla els diferents agents de les 3 esferes es reuniran
segons la temporalitat del esquema, convocant una taula de seguiment en 3 diferents moments durant la vigència del Pla.

6. ESTRUCTURA I DESENVOLUPAMENT DEL PLA
D’ADOLESCÈNCIA I JOVENTUT 2017-2021

E�X�S
ÀMBITS

MESURES
ACCIONS/PROGRAMES/PROJECTES

OBJECTIUS

CALENDARI
INDICADORS
AGENTS IMPLICATS
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Abordatge per destinataris tenint en compte els grups d’edat i/o col·lectius als quals
s’adreça la mesura:
12-16

17-18

19-25

26-35

Famílies

Tots els
adolescents
i joves

Entitats
i/o col·
lectius
juvenils

Professionals
i/o
serveis

EIX
ÀMBIT
OBJECTIU DE TREBALL
MESURA

PROGRAMA/ACCIÓ

EDATS

REFERENTS

CALENDARI
2017
2018
2019
2020
2021

SISTEMA D’INDICADORS D’AVALUACIÓ
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EIX 1

EMANCIPACIÓ
72
Àrea de
Drets Socials
Pla d’Adolescència
i Joventut 2017-2021

El concepte Emancipació, i més concretament, el d’Emancipació Juvenil, ha estat
utilitzat en les polítiques de Joventut del Sud d’Europa per identificar el moment en
què el jove assoleix l’autonomia residencial de forma autònoma. A diferència dels països del nord d’Europa i anglosaxons, les nostres polítiques estatals de suport per incentivar-ho són gairebé inexistents, la qual cosa, unida a la cultura mediterrània, retarda aquest procés fins edats molt tardanes. En els darrers anys, a més, la situació
de crisi ha fet incrementar l’edat d’emancipació, que ha resultat molt més inestable.
Malgrat les limitacions que la política municipal té en aquest àmbit, s’ha volgut donar una gran importància a aquest eix afegint també als clàssics àmbits d’habitatge i treball el de l’educació/formació, com un element intrínsec i determinant en
aquest procés.
Aquesta opció respon també a les recomanacions realitzades en el balanç del Pla
d’Adolescència i Joventut 2013-2016 i, en concret, a la millor definició de la seva estructura perquè la concreció en mesures es pugui realitzar amb més coherència.
L’eix de promoció de l’emancipació juvenil inclou tres àmbits d’actuació, que s’entenen com una successió de mesures que s’adeqüen al cicle vital de les persones
joves (educació, formació-ocupació i habitatge) i que estan orientades a promoure
l’autonomia de les persones joves.

EDUCACIÓ/FORMACIÓ
Garantir l’equitat, l’atenció i la prevenció en els processos
d’ensenyament i aprenentatge.
Fomentar l’educació des de la multiplicitat de contextos educatius,
concepte d’educació integral.
Millorar la trajectòria educativa de la població adolescent i jove fent
possible l’aprenentatge al llarg de la vida.

OCUPACIÓ
Fomentar l’orientació professional per a més èxit educatiu
i acompanyament al món laboral de la població jove.
Promoure la formació i la capacitació professional dels i les joves.
Fomentar l’ocupació i la contractació juvenil.
Promoure i vetllar per un mercat laboral amb condicions dignes
per al jovent.

HABITATGE
Donar suport a la població jove en l’accés a l’habitatge.
Promoure nous models d’accés a l’habitatge (habitatge compartit,
compra parcial, masoveria...).
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1.1 Educació i formació

Objectius
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Les mesures del Pla d’Adolescència
i Joventut de 2017-2021 en l’àmbit de
l’educació i la formació contemplen una
mirada integral de l’educació, tenint en
compte que l’educació va més enllà
del sistema formal entesa des de la
multiplicitat de contextos educatius:
l’entorn i el territori prenen una importància rellevant en el seu desplegament. D’altra banda, també cal tenir
presents els diversos espais educatius
i formatius que acompanyen els i les
joves al llarg de la vida. En aquest àmbit
de l’educació i la formació prioritàriament el Pla vetlla per garantir l’equitat
en els processos d’aprenentatge implicant els diferents recursos en la millora
d’aquests itineraris a través del foment
de la igualtat d’oportunitats.

• Garantir l’equitat, l’atenció i
la prevenció en els processos
d’ensenyament i aprenentatge.
• Fomentar l’educació des de la
multiplicitat de contextos educatius,
concepte d’educació.
• Millorar la trajectòria educativa de
la població adolescent i jove i fer
possible així l’aprenentatge al llarg
de la vida.

El Balanç de 2013-2016 recull el resum
de les accions recollides a l’àmbit
d’educació i formació, un àmbit històric
en les polítiques de joventut. Amb relació al nou pla s’han mantingut moltes
de les línies i se n’han reforçat d’altres:
és el cas, entre d’altres, de les accions
d’orientació educativa i professional,
del treball amb els i les adolescents
per facilitar la seva continuïtat en el
món acadèmic (inclosos nouvinguts i
absentistes), del reforç als i les estudiants per facilitar una millora acadèmica, de la incorporació de les famílies
i de les entitats de lleure educatiu en
l’estratègia formativa, i de la inclusió
de la participació en diferents espais
educatius. En aquesta línia de treball
el nou pla fa un abordatge molt més
intensiu per reduir el fracàs escolar i
l’abandonament.
L’actual pla és també hereu de les coordinacions que de forma puntual o permanent es van establir durant l’anterior
pla entre els i les diferents agents, des
de les més institucionals fins als més
associatius, en un escenari de reconeixement mutu.
Aquestes coordinacions facilitaren que
projectes que s’estaven desenvolupant
de forma unilateral poguessin compartir-se o simplement coordinar-se
amb altres per a una millor eficiència:
l’actual pla incorpora aquests projectes i els dóna més visibilitat i capacitat
d’impacte.
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Mesures
Eix
1. Emancipació
estratègic
Àmbit

1.1 Educació/Formació

Objectiu

Garantir l’equitat, l’atenció i la prevenció en els processos d’ensenyament i aprenentatge.

Núm.

Mesures

1

• Posada en marxa del
Lluitar contra
projecte d’escoles de
l’abandonament escolar des
segona oportunitat.
d’una perspectiva de gènere
i interseccional.
• Implementació del pla
d’absentisme escolar
a través, comissió
d’absentisme a nivell
de ciutat i a nivell de
districte.
• Impuls de programes
de reforç educatiu dins
els Centres Oberts.
• Estudi Joves amb
necessitats d’inserció
educativa o laboral

2

Incorporar al sistema
educatiu els i les joves
que arriben a Barcelona
en l’etapa d’estudis
postobligatoris.

3

Programes/Projectes/
Accions

Referents municipals
i altres agents

Cronograma

12-16

IMEB, Fundació BCN
FP, CEB, IMSS, CSS,
Dept. de Promoció
de la Infància i Família
i districtes.

2017
2018
2019
2020
2021

• “Prepara’t” (programa
Noves Famílies, Dept.
d’Acollida i Immigració).
• Mantenir PEAI, aules
d’acollida.
• Projecte “Rossinyol”.
• Programa Dedeuauna.

17-18
19-25

Dept. d’Acollida
i Immigració, CEB,
Dept. de Joventut
Universitats i districtes.

2017
2018
2019
2020
2021

Desenvolupar un projecte
de treball sobre gènere,
rendiment, abandonament i
orientació escolar.

• Programació d’un
seminari sobre joves,
gènere i educació per
tal de trobar mesures.
• Implementació dels
programes educatius.
Pla de Barris.

12-16
17-18
professionals

Dept. de Joventut,
CEB, IMEB, CIRDDept. de Transversalitat
de Gènere, Universitats
i Pla de Barris.

2017
2018
2019
2020
2021

4

Aconseguir que els i les
joves puguin acreditar el
seu coneixement de les
llengües familiars per tal de
posar en valor la diversitat
lingüística.

• Utilització del portafolis
de llengües per a tots
els alumnes que acaben
l’ESO a Barcelona.
• Facilitació del certificat
de coneixements de l’EOI.
• Programes d’aprenentatge d’idiomes/cursos
impulsats pel Pla de
Barris.

17-18
19-25

Dept. de Joventut,
CEB, IMEB i
Pla de Barris.

2017
2018
2019
2020
2021

5

Desenvolupar accions
positives que plantegin
la igualtat en l’accés, els
processos i els resultats
educatius de la població
adolescent i jove.

• Programa ÈXIT 1 i 2
• Projecte ÈXIT anglès.
• Projectes de reforç
escolar impulsats pels
centres de serveis
socials.

12-16

Consorci de
Biblioteques, Dept. de
Joventut, Universitats,
CEB, Gremi d’Editors
i Gremi de Llibreters
de Catalunya, IMSS,
CSS i districtes: Espais
i Casals Joves.

2017
2018
2019
2020
2021

Edats
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Objectiu

Fomentar l’educació des de la multiplicitat de contextos educatius,
concepte d’educació integral.

Núm.

Mesures

6

• Creació d’un mecanisme
Fomentar la col·laboració
de coordinació territorial
entre els agents educatius
entre els diferents
del territori com a marc
programes i/o serveis
per impulsar una educació
que treballen: programa
integral i de compromís amb
Patis oberts i projectes
l’entorn.
transversals de l’IMEB,
posada en marxa dels
consells educatius, plans
educatius, Pla de Barris.
• Implementació del CRAJ
Mòbil.
• Desenvolupament
del projecte d’educació
en el lleure Baobab.
• Consell d’innovació
pedagògica.
• Xarxa d’equipaments
juvenils.
• Mesura de govern del
dret al lleure educatiu.
• Programa A partir del
carrer.

7

Promoure el debat
sobre el model educatiu
i l’aprenentatge entre
les persones joves i
adolescents per incorporar
la seva mirada.

Programes/Projectes/
Accions

Edats

Referents municipals
i altres agents

Cronograma

Professionals
i
entitats

Dept. de Joventut,
CJB, IMEB, districtes:
Espais i Casals Joves,
Dept. d’Infància
i Família i IMSS
(programa A partir
del carrer).

2017
2018
2019
2020
2021

• Creació de la jornada
“Com s’aprèn al segle XXI?
L’educació vista
pels joves”.
• Facilitació d’espais de
debat en els centres
d’ensenyament secundari, escoles d’adults
i universitats.

12-16
17-18
19-25
Professionals
i serveis

Dept. de Joventut,
IMEB, CEB, Universitats,
Escola Nova 21 i Node
Jove.

2017
2018
2019
2020
2021

8

Incorporar en el marc
escolar projectes
d’aprenentatge i servei i de
foment de la participació
impulsats per entitats i
serveis juvenils de la ciutat.

• Programa “Visc, convisc
i participo”, ampliació.
• Formació als
representants als
consells escolars.
• PIJ Mòbil.
• Projectes d’aprenentatge
i servei (APS)

12-16

Dept. de Joventut,
CJB i IMEB.

2017
2018
2019
2020
2021

9

Promoure el paper educatiu
dels equipaments juvenils i
equipaments culturals.

• Elaborar el Projecte
Educatiu Centre
(equipaments juvenils)
vinculat als de barri
i districte.
• Casals i espais de joves,
PIJ, entitats de lleure
educatiu.
• Projecte Magnet
i projecte Tàndem.
• Consell d’innovació
pedagògica.

Profes- Dept. de Joventut, CJB,
sionals IMEB, ICUB i districtes:
i serveis equipaments juvenils.

2017
2018
2019
2020
2021
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10

Mantenir i ampliar, si
s’escau, la xarxa de Punts
JIP (Jove, informa’t i
participa) als diferents
centres d’educació
secundària de la ciutat i
dotar-los d’un programa
d’actuació que incideixi en
l’apoderament dels i les
adolescents.

• Manteniment i ampliació
dels Punts JIP.
• Impuls a projectes
de participació amb
adolescents (exemple:
projecte webdoc).

12-16
17-18

Dept. de Joventut,
districtes, IES,
CEB i CSS (APC).

2017
2018
2019
2020
2021

11

Identificar, visualitzar
i impulsar projectes
educatius comunitaris.

• Compartir els projectes
existents a la ciutat.
• Impuls de les energies
comunitàries.
• Mesura de Govern
Dret Lleure.
• Projecte Fem lleure.
Pla de Barris.

19-25
Entitats i
professionals

Dept. de Joventut (XPIJ),
CEB, Direcció d’Acció
Comunitària, IMEB,
CJB, districtes: Espais
i Casals Jove, IMSS
i CSS.

2017
2018
2019
2020
2021

Objectiu

Millorar la trajectòria educativa de la població adolescent i jove fent possible
l’aprenentatge al llarg de la vida.

Núm.

Mesures

12

Promoure l’orientació
educativa per tal de
facilitar la continuïtat en
els estudis (veure eix 1 de
l’àmbit ocupació relacionat
amb el Pla per al Foment
de l’Ocupació Juvenil de
Qualitat-2016-2020, PFOJQ).

Desenvolupament del
Pla per al Foment de
l’Ocupació de Qualitat
2017-2020. Model
d’orientació Barcelona:
• Programa
Orientació-Pla Jove.
• Campanya Informa’t.
• Centre d’Assessorament
Acadèmic Juvenil (CAAJ).
• Projecte Vida
Professional.
• Suport a Projecte
“Prometeus” del Raval.
• Accions i programes
de la Xarxa de Punts
d’Informació Juvenil.
• Suport a projectes de
tutoratge en el pas
d’educació obligatòria
a postobligatòria,
especialment
universitària.

12-16
17-18
19-25

CEB, IMEB,
Barcelona Activa,
Dept. de Joventut
i Pla de Barris.

2017
2018
2019
2020
2021

13

Informar i assessorar
en matèria de mobilitat
internacional amb relació
als estudis.

• Mantenir l’assessoria
mobilitat internacional
a través de la xarxa PIJ.
• Treballar amb la Fundació
FP i la Xarxa FP.

17-18
19-25

Fundació BCN FP,
Dept. de Joventut,
Diplomàcia de Ciutat
i REFI.

2017
2018
2019
2020
2021

14

Promoure recursos i serveis
per al suport a l’estudi dels
adolescents i joves.

• Reformulació i nou
programa sales d’estudi
‘Troba la teva sala a prop
de casa teva’, elaboració
nova mesura de govern
amb tots els referents
implicats. Facilitació
d’espais grupals d’estudi.
• App literapolis.
• Projectes de reforç escolar impulsats en els diferents barris i/o districtes.

17-18
19-25

Consorci de
Biblioteques,
Dept. de Joventut,
Universitats, CEB, Gremi
d’Editors de Catalunya
i Gremi de Llibreters de
Catalunya, IMSS i CSS
i Pla de Barris.

2017
2018
2019
2020
2021

Programes/Projectes/
Accions

Edats

12-16

Referents municipals
i altres agents

Cronograma

1.2 Ocupació

Objectius
El Pla per al Foment de l’Ocupació
Juvenil de Qualitat 2016-2020 és l’eina
principal d’aquest mandat per a promoure la capacitació professional i
l’ocupació juvenil. Per tant, en aquest
apartat cal contemplar les línies de
treball del pla esmentat. A més a més,
es contemplen els serveis que des del
Departament de Joventut s’ofereixen
als i les joves de Barcelona de forma
continuada.
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Els objectius principals d’aquest eix
són:
• Fomentar l’orientació professional
per a més èxit educatiu i
acompanyament al món laboral de la
població jove.
• Promoure la formació i la capacitació
professional.
• Fomentar l’ocupació i la contractació
juvenil.
• Vetllar per un mercat laboral amb
condicions dignes per al jovent.

Balanç 2013-2016: L’àmbit de l’ocupació també és un dels àmbits recollits a
l’anterior pla de l’adolescència i joventut. Aquests objectius i el seu posterior
desplegament recullen els avenços que
en l’anterior pla es van donar contextualitzats dins un pla de xoc contra l’atur
juvenil.
Especialment destacable és un increment quantitatiu i qualitatiu de les
coordinacions interdepartamentals,
que estableixen línies d’actuació conjuntes amb productes compartits i
espais de reflexió periòdics. Tot i així,
aquest àmbit en el present Pla 20172021 impulsa un ampli desplegament
de mesures que tenen com a objectiu
reduir l’atur juvenil, promoure una ocupació de qualitat i fomentar l’orientació
i capacitació professional.
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Mesures
Eix
1. Emancipació
estratègic
Àmbit

1.2 Ocupació

Objectiu

Fomentar l’orientació professional per a més èxit educatiu i acompanyament al món
laboral de la població jove.

Núm.

Mesures

15

Elaboració d’un mapa de
recursos d’orientació i
ocupació juvenil a la ciutat
de Barcelona.

• Identificació i mapificació
dels serveis i recursos
existents.
• Ordenar, analitzar
duplicitats i/o mancances
en els territoris.

16-29

Barcelona Activa, CEB,
Dept. de Joventut,
SOC, La Fundació
BCN FP i CJB (entitats
sindicals juvenils).

2017
2018
2019
2020
2021

16

Millorar la difusió dels
serveis amb la creació d’un
Portal únic

• Portal únic

16-35

Barcelona Activa.

2017
2018
2019
2020
2021

17

Garantir un sistema
d’orientació professional
articulat.

• Establir una Taula
de coordinació.
• Renovar el Projecte
de Vida Professional.
• Integrar en el model
municipal la campanya
Informa’t.
• Integrar en el model el Pla
Jove Formació–Ocupació.
• Garantir informació sociolaboral en col·laboració
amb les entitats sindicals
juvenils.
• Assessories acadèmiques
i assessories laborals

18-35

CEB, Barcelona Activa,
Fundació BCN FP,
Dept. de Joventut i
CJB (entitats sindicals
juvenils).

2017
2018
2019
2020
2021

18

Garantir el dispositiu
singular de ciutat per a
l’atenció i acompanyament
dels i les joves de 16-18
anys que abandonen o
finalitzen l’ESO sense la
graduació.

• Manteniment del
Pla Jove (consorci)
Formació–Ocupació.
• Garantir més articulació
del Pla Jove (consorci)
amb la resta de serveis/
programes.
• Garantir accions d’acompanyament i millora de
l’ocupació (joves +18 anys
en situació d’atur).

16-18

CEB, Barcelona Activa
i Dept. de Joventut.

2017
2018
2019
2020
2021

19

Garantir una bona i
coordinada oferta
d’accions d’orientació i
assessorament laboral
descentralitzada a nivell de
ciutat.

16-35
• Constitució Taula
permanent de coordinació
de les accions de
Barcelona Activa, la Xarxa
de Punts d’Informació
Juvenil i d’altres
programes per a joves.

Dept. de Joventut (XPIJ)
i Barcelona Activa.

2017
2018
2019
2020
2021

20

Garantir més acompanyament personalitzat i el
disseny d’itineraris professionalitzadors a llarg
termini.

• Promoure la instauració
de la figura de “REFERENTS ITINERARIS”
i nous canals de comunicació, com per exemple
WhatsApp.

CEB, Barcelona Activa,
Dept. de Joventut i SOC.

2017
2018
2019
2020
2021

Programes/Projectes/
Accions

Edats

18-29

Referents municipals
i altres agents

Cronograma

80

21

Promoure una incorporació
més gran dels i les joves als
diferents programes a la
Garantia Juvenil.

• Programa Xarxa Impulsors 16-29
Garantia Juvenil i Punts
d’Informació Juvenil.
• Anàlisi, detecció i resposta a les persones
joves que no compleixin
requisits de la Garantia
Juvenil i l’articulació
d’alternatives en l’àmbit
municipal.

Barcelona Activa Dept.
de Joventut i SOC.

2017
2018
2019
2020
2021

22

Fomentar un treball
coordinat amb la “Xarxa
Universitària per a
l’ocupació”.

• Endegar Taula coordinació 18-25
amb els “Serveis
d’Inserció laboral”
de les universitats.

Barcelona Activa, SOC i
universitats.

2017
2018
2019
2020
2021

23

Promoure més coordinació
de l’oferta de serveis i
derivació a nivell Comarcal i
de l’AMB.

• Endegar Taula de
coordinació i disseny
d’algunes accions
conjuntes.

16-35

Barcelona Activa,
Consell Comarcal
Barcelonès AMB.

2017
2018
2019
2020
2021

24

• Creació de nous Espais
Reforçar i millorar la
Pilot de Referència dels
connexió amb la població
i les joves en edat
jove de la ciutat amb
laboral que concentrin
l’objectiu de facilitar l’accés
l’oferta global de serveis
als recursos i la construcció
i programes vers la
d’itineraris cap a la
població jove.
formació i/o ocupació.

16-35

Barcelona Activa,
Dept. de Joventut
i districtes.

2017
2018
2019
2020
2021

25

Promoure més connexió
amb la població jove que
no utilitza o no coneix els
serveis i canals habituals
(SOC/PiJ/Barcelona Activa).

• Projecte “Connecta Jove”

16-29

Barcelona Activa,
Dept. de Joventut, IMSS.

2017
2018
2019
2020
2021

26

Fomentar l’autoconeixement personal, l’adquisició
d’habilitats i competències
personals per a l’ocupació.

• Programa activitats
“Barcelona Treball Jove”.
• Programa “Coaching
Laboral per a Joves”.
• Espais Oberts per a
la Recerca de Feina
tutoritzats.
• Altres accions
innovadores.

18-35

Barcelona Activa
i Dept. de Joventut
(XPIJ).

2017
2018
2019
2020
2021

27

Impuls a projectes
específics i innovadors
amb un rol actiu d’ altres
entitats i agents de ciutat
complementaris a l’oferta
municipal.

• Publicació de
Convocatòria
de subvencions
i/o licitacions públiques.

16-35

Ajuntament de
Barcelona: Barcelona
Activa i IMEB.

2017
2018
2019
2020
2021

28

16-25
• Entre altres accions:
Projecte de Foment
de les vocacions en
• Edició de materials i vídeos
ocupacions amb futur:
de les ocupacions amb
científiques, matemàtiques
dones referents d’èxit.
i tecnològiques i industrials, • Suport al Projecte de
especialment amb les joves.
Foment de les STEM.
• Campanyes de foment de
les vocacions en ocupacions industrials, etc.

CEB, Barcelona Activa,
Empreses Fundació BCN
FP i Dept. de Joventut.

2017
2018
2019
2020
2021

29

Incorporació de la
perspectiva de gènere en el
conjunt d’accions.

CIRD-Dept. de
Transversalitat de
Gènere, Barcelona
Activa, Dept. de
Joventut i Fundació
BCN FP.

2017
2018
2019
2020
2021

16-35
• Projecte de Vida
Professional.
• Programa Informa’t-Punts
d’Informació Juvenil.
• La Guia FP BCN; etc.
• Estudi qualitatiu i
propositiu sobre “dones
joves, mercat de treball
i precarietat”

81

Objectiu

Promoure la formació i la capacitació professional dels i les joves.

Núm.

Mesures

30

Potenciar els programes
de segona oportunitat
o integrals específics
per a joves amb
baixes qualificacions
per promoure’n la
reincorporació al món
educatiu i la seva
capacitació i acreditació
professional per a la
inserció al món laboral.

• FP Dual a les empreses
ordinàries i a les
municipals.
• Tastets d’oficis en diverses ocupacions i sectors.
• Dedeuauna.
• PFI.
• Programa “Joves per a
l’Ocupació”.
• Programa Garantia
d’Èxit BCN.
• Escoles de segona
oportunitat.

16-20

Barcelona Activa, CEB,
Dept. de Joventut,
Fundació BCN FP i
IMEB.

2017
2018
2019
2020
2021

31

Promoure amb caràcter
prioritari més atenció a
la diversitat i respostes
adaptades a la població
jove amb especial situació
de vulnerabilitat.

• Programes integrals de
formació i ocupació per a
joves en risc i/o situació
d’exclusió:
• Persones joves que perden la tutela de la DGAIA
>18 anys.
• Persones joves
immigrants amb especial
vulnerabilitat.
• Persones joves amb
diversitat funcional.
• Persones joves que
pateixen trastorns
de salut mental.
• Noies joves
monoparentals.
• Persones joves gitanes.
• Persones joves LGTBI.

16-35

Barcelona Activa,
Drets Socials,
IMPD, Direcció de
Feminismes i LGTBI
i Direcció d’Infància,
Joventut i Gent Gran.

2017
2018
2019
2020
2021

32

Avaluar, mantenir i, si
es considera necessari,
ampliar l’oferta de
programes de formació amb
alternança amb el treball.

• Fem Ocupació per a
Joves.
• Cases d’ofici.
• FP dual.
• Programa Garantia
d’Èxit BCN.

16-29

Barcelona Activa,
Fundació BCN FP, CEB,
Dept. de Joventut i
CJB (entitats sindicals
juvenils).

2017
2018
2019
2020
2021

33

16-25
Aposta real per la formació • Amb l’objectiu de:
professional i reforçar
• Identificar les necessitats
l’articulació de la “Xarxa per
de les empreses.
l’FP a Barcelona”.
• Millorar la visibilitat
de l’oferta d’FP.
• Reduir l’abandonament
de l’FP.
• Aprofundir en els models
òptims d’FP dual
i formació en alternança.
• Compartir metodologies
i establir mecanismes de
coordinació. Aprofitar les
sinèrgies de l’Associació
Xarxa FP de l’Ajuntament
de Barcelona.

Conjuntament: la
Fundació BCN FP, CEB,
agents econòmics i
socials, els proveïdors
de formació, les entitats
representants del teixit
empresarial (gremis
i associacions de
comerciants) i el CJB.

2017
2018
2019
2020
2021

Programes/Projectes/
Accions

Edats

Referents municipals
i altres agents

Cronograma

82

34

Garantir la participació i/o
ampliar l’oferta de places
de Formació Ocupacional
(Formació per a l’Ocupació)
responent a necessitats
laborals adequades a un
públic jove (sostenibilitat,
Mobile, eficiència
energètica, etc.).

• Fomentar la participació
de joves en l’oferta
formativa (Formació
d’oferta en àrees
prioritàries-FOAP,
i d’altres vies).
• Fomentar la incorporació
paritària.

16-25

Barcelona Activa.

2017
2018
2019
2020
2021

35

Potenciar el coneixement
d’idiomes.

• Promoció i suport als
programes Intercanvis,
Erasmus, etc.
• Accions a mida i/o ajut als
joves per a la formació en
idiomes.
• Habilitar espais
municipals d’intercanvi
entre joves per a la
pràctica d’idiomes.

16-35

Fundació BCN FP,
Xarxa interuniversitària,
Barcelona Activa,
Dept. de Joventut i CEB.

2017
2018
2019
2020
2021

36

Promoure vies per a
l’acreditació professional
i reconeixement de
competències.

• Acreditació de
competències i
disseny d’itineraris
professionalitzadors.
• Reconèixer
l’experiència en temes
d’associacionisme.
• Programa
“Acredita’t”

20-35

CJB, Dept. de Joventut,
Barcelona Activa i CEB.

2017
2018
2019
2020
2021

37

Impuls a projectes
específics de caràcter
innovador.

• Convocatòria de
subvencions i/o
licitacions municipals.

18-35

Ajuntament de
Barcelona-Barcelona
Activa, IMEB i CEB.

2017
2018
2019
2020
2021

83

Objectiu

Fomentar l’ocupació i la contractació juvenil.

Núm.

Mesures

38

Posar en marxa Projectes
de Plans d’Ocupació.

39

• Reforç a la participació
Foment del coneixement
de joves en els Vivers
d’altres formes d’economies
emprenedoria social.
i suport a les iniciatives
d’emprenedoria.
• Programes a mida.
• Accions de sensibilització
a l’emprenedoria.

40

Revisar i renovar, si s’escau,
el Programa d’ajuts a la
contractació de persones
joves a les empreses que
ofereixin ocupació de
qualitat.

Programes/Projectes/
Accions

Edats

16-35
• “Joves amb Experiència
laboral”: Plans d’Ocupació
(PPOO) municipals
(250 places adreçades
a joves de Programes
singulars de “Garantia
Juvenil”-”Garantia
d’Èxit”).

Referents municipals
i altres agents

Cronograma

Barcelona Activa.

2017
2018
2019
2020
2021

18-35

Barcelona Activa,
Dept. de Joventut
i districtes.

2017
2018
2019
2020
2021

• Dotar la petita empresa
i el mercat de proximitat
de línies suport per a la
contractació de joves
garantint els mecanismes
per a un correcte
seguiment.
• En estudi Línia d’ajuts
6+6 (ajuts d’una durada
màxima de 6 mesos i amb
compromís d’un mínim de
6 mesos de continuïtat
posterior a l’empresa).

18-35

Ajuntament de
Barcelona-Barcelona
Activa, SOC i CJB
(entitats sindicals
juvenils).

2017
2018
2019
2020
2021

41

Promoure accions de
prospecció i borses de
treball joves i de proximitat.

• Projecte Treball als
Barris, Pla Barris i/o
altres iniciatives. Punts
d’Informació Juvenil.
• Borses de treball jove en
els Punts d’Informació
Juvenil

16-35

Barcelona Activa,
districtes, Dept. de
Joventut (XPIJ) i CEB.

2017
2018
2019
2020
2021

42

Ampliació de programes
i serveis de mentoratge.

• Constitució i dinamització
de la “Xarxa Mentoring
BCN per al
Talent i l’Ocupació Jove”.

16-35

Barcelona Activa i CEB.

2017
2018
2019
2020
2021

43

Organització d’una jornada
tècnica i/o fira
anual de l’Ocupació Jove
a BCN.

• Jornada d’ocupació
• Estudiar vies i/o espais
complementaris en
escenaris com el Saló de
l’Ensenyament i/o altres.

18-35

Barcelona Activa, CEB
i altres agents.

2017
2018
2019
2020
2021

44

Posar en marxa mesures
de retorn del talent
jove que ha emigrat i vol
cercar oportunitats a la
ciutat de Barcelona.

• Elaboració i posada en
marxa del Programa de
retorn amb oportunitats.

20-35

CJB (entitats sindicals
juvenils), Barcelona
Activa, SOC i Dept. de
Joventut.

2017
2018
2019
2020
2021

84

Objectiu

Promoure i vetllar per un mercat laboral amb condicions dignes per al jovent.

Núm.

Mesures

45

Consensuar amb els agents
implicats i l’Ajuntament
un codi de bones
pràctiques, contractació i
treball digne.

• Campanyes de treball
i/o altres programes/
accions de foment de
la contractació.

16-35

Dept. de Joventut,
Barcelona Activa i CJB
(entitats sindicals
juvenils).

2017
2018
2019
2020
2021

46

Impulsar i supervisar els
contractes (de persones
joves) de l’Ajuntament
de Barcelona i garantir
contractes dignes.

• Noves guies per a la
contractació municipal.

18-35

Direcció de Coordinació
de Contractació
Municipal, Barcelona
Activa i Entitats
sindicals juvenils.

2017
2018
2019
2020
2021

47

Garantir que els i les joves
estiguin informats/des dels
seus drets i deures.

• “Bústia Treball Jove
Digne” d’accés
anònim en diferents
espais municipals
(PiJ/Barcelona
Activa i/o altres).

18-35

Ajuntament de
Barcelona i CJB (entitats
sindicals juvenils).

2017
2018
2019
2020
2021

48

Recopilar i elaborar
materials per donar a
conèixer el marc regulador
de les relacions laborals.

• Creació de guies i vídeos.
• Formació del professorat.

18-35

Barcelona Activa,
CJB (entitats sindicals
juvenils), CEB i Dept. de
Joventut.

2017
2018
2019
2020
2021

49

Incorporació de mòduls de
formació sociolaboral
en els programes i serveis
per a l’ocupació juvenil
promoguts per l’Ajuntament
de Barcelona.

18-35

Barcelona Activa
(en col·laboració amb
els sindicats).

2017
2018
2019
2020
2021

50

Formació i sensibilització
dels orientadors/res i
formadors/res amb relació
a temes laborals i d’atenció
a la diversitat a les
empreses.

• Càpsules formatives
adreçades a tots els
equips d’orientació
i informació del sistema
municipal i altres agents
interessats.

18-35

Barcelona Activa
(en col·laboració
amb els sindicats).

2017
2018
2019
2020
2021

51

Elaboració d’informes i
anàlisis periòdics amb
relació a la qualitat del
treball juvenil a la ciutat.

• Confecció de l’informe
anual “Barcelona Treball
Jove”.

16-35

Barcelona Activa.

2017
2018
2019
2020
2021

52

Reconeixement públic a les
empreses que promouen
oportunitats dignes de
treball al jovent de la ciutat.

• Crear distintiu i visibilitat
al web BCN.

18-35

Dept. de Joventut,
Barcelona Activa,
CJB (entitats sindicals
juvenils).

2017
2018
2019
2020
2021

53

Condicionar els ajuts a la
contractació de persones
joves a empreses amb
bones praxis.

• Establiment de criteris
consensuats i aplicables
en la fase d’atorgament
i seguiment dels ajuts.

18-35

Barcelona Activa
(en col·laboració
amb els agents socials).

2017
2018
2019
2020
2021

Programes/Projectes/
Accions

Edats

Referents municipals
i altres agents

Cronograma

1.3 Habitatge

Objectius
L’accés a l’habitatge és un dels problemes més greus que pateixen els joves
en el seu procés d’emancipació a causa
dels preus elevats que hi ha a la ciutat i de la competència que exerceix
el turisme sobre la disponibilitat de
pisos de lloguer. Això està provocant,
entre altres causes, un envelliment
de la població de la ciutat a causa de
l’emancipació dels joves fora de Barcelona i, alhora, una dificultat en el retorn
d’aquells joves que van migrar els darrers anys fora del país. Cal actuar en
dos sentits: d’una banda, promoure
el lloguer compartit i altres formes de
tinença. D’altra banda, cal promoure
l’oferta d’habitatge públic exclusiu per
a persones joves.
• Donar suport a la població jove en
l’accés a l’habitatge.
• Promoure nous models d’accés a
l’habitatge (habitatge compartit,
compra parcial, masoveria…).

Balanç 2013-2016: Les accions desenvolupades en matèria d’habitatge en
l’anterior pla van ser poc destacables.
Tot i així, es continuen reflectint en la
seva majoria en l’actual, 2017-2021,
principalment en les accions informatives i d’assessorament i la connexió
entre aquestes amb el Consorci d’Habitatge i les seves oficines desconcentrades als districtes. Tot i així, el nou
pla incorpora noves mesures molt interessants per garantir el dret de l’habitatge i els nous models d’habitatge.
85
Àrea de
Drets Socials
Pla d’Adolescència
i Joventut 2017-2021

86

Mesures
Eix
1. Emancipació
estratègic
Àmbit

1.3 Habitatge

Objectiu

Donar suport a la població jove en l’accés a l’habitatge.

Núm.

Mesures

54

Ampliar el parc d’habitatge • Posada en marxa de la
mesura referida dins el
públic destinat a la població
Pla pel dret a l’habitatge
jove: compromís que el 30
2016-2025.
% de tots els habitatges de
protecció oficial adjudicats
en lloguer i en dret de
superfície siguin per a
menors de 35 anys.

55

Realitzar convocatòries
específiques d’adjudicació
d’habitatge dotacional per
a joves.

56

57

Programes/Projectes/
Accions

Edats

Referents municipals
i altres agents

Cronograma

19-25
26-35
(agafa
3 blocs
d’edat)

Consorci d’Habitatge de
Barcelona.

2017
2018
2019
2020
2021

• Posada en marxa de la
mesura referida dins el
Pla pel dret a l’habitatge
2016-2025.

19-25
26-35

Consorci d’Habitatge de
Barcelona.

2017
2018
2019
2020
2021

Analitzar les necessitats
en matèria d’habitatge
jove als districtes i barris
per poder promoure la
creació de plans territorials
d’habitatge per a joves.

• Posada en marxa de la
mesura a través del Pla
pel dret a l’habitatge
2016-2025.
• Elaboració d’un estudi
per recollir aquesta
necessitat a través
dels Punts d’Informació
Juvenil i l’Assessoria
d’habitatge compartit.

26-35

Consorci d’Habitatge
de Barcelona, Dept. de
Joventut i districtes.

2017
2018
2019
2020
2021

Donar suport a les
persones joves amb
diversitat funcional en els
seus processos de vida
independent.

• Projecte
“Vida independent”,
subvencions i cessions
d’habitatge a entitats.

26-35

IMPD.

2017
2018
2019
2020
2021

87

Objectiu

Promoure nous models d’accés a l’habitatge (habitatge compartit,
compra parcial, masoveria…).

Núm.

Mesures

58

Coordinació entre les
oficines de l’habitatge i els
Punts d’Informació Juvenil.

59

• Assessoria d’habitatge
Coordinar les accions
compartit i campanyes de
de foment d’habitatge
la xarxa PIJ.
compartit amb les
administracions implicades. • Web per compartir
habitatge.

60

Promoure i facilitar la
creació d’unitats de
convivència mitjançant
activitats, jornades i
l’assessoria d’habitatge
compartit.

61

Programes/Projectes/
Accions

Destinataris

Referents municipals
i altres agents

• Creació d’espais de coordinació periòdics entre
les oficines d’habitatge,
els Punts d’Informació
Juvenil i l’Assessoria
d’habitatge compartit.

Professionals

Oficines d’Habitatge
de Barcelona,
Dept. de Joventut (XPIJ)
i districtes.

2017
2018
2019
2020
2021

Professionals

Dept. de Joventut (XPIJ),
Consorci d’Habitatge de
Barcelona, Generalitat
de Catalunya i Consell
Comarcal.

2017
2018
2019
2020
2021

• Market place d’habitatge
compartit.
• Accions de l’assessoria
d’habitatge compartit.
• Projecte compartits/gent
gran i joves/estudiants.

26-35

Dept. de Joventut i
Consorci d’Habitatge
de Barcelona.

2017
2018
2019
2020
2021

Oferir informació,
assessorament i recursos
per millorar la convivència
i la resolució de conflictes
en la compartició.

• Ampliació de l’Assessoria
d’habitatge compartit.

19-25
26-35

Dept. de Joventut.

2017
2018
2019
2020
2021

62

Potenciar i adequar la
borsa jove d’habitatge a
les necessitats dels joves
establint una reserva
adequada d’habitatges
per compartir i, a més,
crear els mecanismes per
a la recerca, captació i
intermediació entre l’oferta
i la demanda d’habitacions.

• Difusió i dinamització dels 19-25
26-35
habitatges a compartir.
• Establiment de les
unitats de convivència
i el seu seguiment.
• Reduir els requisits
d’ingressos econòmics als
joves que entrin en aquest
programa.

Dept. de Joventut
i Consorci d’Habitatge
de Barcelona.

2017
2018
2019
2020
2021

63

Difondre la modalitat de
compra parcial.

• Fer ús del Web de
Joventut i del Web del
Consorci d’habitatge,
així com altres
campanyes o accions
comunicatives.

26-35

Consorci d’Habitatge
de Barcelona,
Dept. de Joventut.

2017
2018
2019
2020
2021

64

• Inici d’assessoraments
Incrementar el suport a la
dels Punts d’Informació
creació de cooperatives
Juvenil.
d’habitatge, especialment
les de cessió d’ús, i altres
• Posada en marxa de
iniciatives que plantegin
la mesura relacionada
noves modalitats de tinença
amb el Pla d’impuls
basades en la sostenibilitat
de l’economia social
(masoveria urbana,
i solidària 2016-2019.
cohabitatge)
• Posada en marxa de
la mesura relacionada
amb el Pla pel dret a
l’habitatge 2016-2025.
• Masoveria Urbana.
• Cohabitatge cooperatiu.

26-35

Consorci d’Habitatge de
Barcelona, Comissionat
d’Economia Cooperativa
Social i Solidària i Dept.
de Joventut.

2017
2018
2019
2020
2021

Cronograma

EIX 2

TRANSFORMACIÓ
88
Àrea de
Drets Socials
Pla d’Adolescència
i Joventut 2017-2021

L’eix de transformació està orientat a totes aquelles accions i projectes que prenen
com a denominador comú la participació dels adolescents i joves com a motor dels
canvis socials.
El protagonisme actiu com a subjecte de canvi, la garantia en l’exercici dels seus
drets i l’oportunitat que suposa la contribució del col·lectiu en el procés de construcció d’una ciutat més cohesionada i inclusiva esdevenen claus necessàries a l’hora d’assolir el principi bàsic d’aquest pla, l’apoderament a partir de l’assoliment de
la llibertat individual i de la responsabilitat envers el col·lectiu.
L’objectiu general d’aquest eix és, doncs, situar les persones joves en el centre de
l’actuació per tal d’assegurar els seus drets i el seu punt de vista en l’abordatge dels
reptes de la societat actual, diversa i complexa, però també culturalment rica i amb
potencial transformador en una ciutat com Barcelona.

89
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Drets Socials
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i Joventut 2017-2021

IGUALTAT I DIVERSITATS
Promoure el coneixement dels drets de la ciutadania entre
la població adolescent i jove.
Prevenir i lluitar contra les discriminacions per motius de gènere,
origen cultural, diversitat funcional, etc., promovent el coneixement
dels drets de les persones.
Promoure la visualització de joves de diferents orígens i contextos
culturals com a referents en projectes de dinamització juvenil.
Fomentar la interculturalitat.
Promoure la interculturalitat en els espais i els projectes juvenils.
90
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Reconèixer la diversitat de gènere i sexual.
Visualitzar i impulsar projectes que impliquin la participació
de la dona com agents de canvi social.

PARTICIPACIÓ I ASSOCIACIONISME
Promoure la participació activa d’adolescents i joves (generant espais
d’interlocució d’incidència i autogestió).
Promoure la participació juvenil en especial aquells amb més
dificultat per exercir-la.
Reconèixer i visualitzar l’associacionisme juvenil.
Donar suport a l’associacionisme juvenil.

PARTICIPACIÓ CULTURAL I CREACIÓ
Promoure l’activitat dels i les joves com a creadors i creadores
i organitzadors/es de la creació cultural a través de l’oferta d’espais
de creació i intercanvi.
Facilitar l’accés dels i les joves al consum cultural.
Fer de la diversitat cultural un valor a compartir i donar a conèixer
les diferents expressions culturals que conviuen a la ciutat.

ESTRATÈGIES COL·LABORATIVES
Promoure projectes que afavoreixin la creació d’estratègies
col·laboratives en economia.
Donar a conèixer l’economia cooperativa, cooperatives amb criteris
de proximitat, social i solidària entre els i les joves de Barcelona.

2.1 Igualtat i diversitats

Objectius
L’increment de la cohesió social està
intrínsecament associat a la disminució de les desigualtats i al reconeixement de les diversitats.
La igualtat ha de significar la lluita contra els factors d’exclusió, però també
contra les discriminacions a causa
de les etiquetes socials que impedeixen la llibertat de les persones. Des
d’aquesta perspectiva, i entenent
l’adolescent i jove com a subjecte de
transformació, és prioritari apoderar el
col·lectiu a través de la formació en els
seus drets i en la facilitació de canals
per a la denúncia davant de situacions
de discriminació, assetjament o abús.
Tanmateix, la diversitat és un fet
inqüestionable en la nostra ciutat i és
viscuda d’un forma positiva per part de
les noves generacions.
La construcció social de la ciutat i la
bona convivència entre els seus habitants depèn en bona mesura de la
capacitat de promoure entre la població jove el reconeixement, la comprensió i el respecte a les identitats
(sexuals, de gènere, religioses, culturals, lingüístiques, etc.) i als grups
diversos que configuren l’espai i,
sobretot, en la possibilitat d’establir
dinàmiques que promoguin la barreja
i interacció com elements de cohesió i
de vertebració social.

Per tal d’assolir estratègicament els
reptes plantejats, l’àmbit presenta els
següents objectius:
• Promoure el coneixement dels drets
de la ciutadania entre la població
adolescent i jove.
• Prevenir i lluitar contra les
discriminacions per motius de
gènere, origen cultural, diversitat
funcional, etc., promovent el
coneixement dels drets de les
persones.
• Promoure la visualització de joves
de diferents orígens i contextos
culturals com a referents en
projectes de dinamització juvenil.
• Promoure la interculturalitat en els
espais i els projectes juvenils.
• Reconèixer la diversitat de gènere i
sexual.
• Visualitzar i impulsar projectes que
impliquin la participació de la dona
com agents de canvi social.
Amb relació al Balanç 2013-2016 de
l’anterior Pla d’Adolescència i Joventut,
s’han mantingut les línies de treball
per prevenir i lluitar contra les discriminacions. L’actual pla contempla un
abordatge més ampli sobre el dret de
les persones joves i la creació d’espais
interculturals.

91
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Mesures
Eix
2. Transformació
estratègic
Àmbit

2.1 Igualtat i diversitats

Objectiu

Promoure el coneixement dels drets de la ciutadania entre la població adolescent i jove.

Núm.

Mesures

65

66

Programes/Projectes/
Accions

Destinataris

Referents municipals
i altres agents

Donar a conèixer i
sensibilitzar els i les
adolescents sobre els
seus drets a través de la
formació i la informació.

• Impuls d’un nou projecte
conjunt on s’impliquin
els diferents agents
implicats i on es treballi
de forma coordinada per
donar a conèixer els drets
de l’adolescència.
• Campanyes informatives
en els Punts JIP i la Xarxa
PIJ per donar a conèixer
els seus drets.
• Xarxa d’escoles per
la igualtat i la no
discriminació, Oficina
per la no discriminació,
• OAR.
• Acord ciutadà per a
una Barcelona lliure
de violència contra
les dones.
• Diversity day.
• Calendari singular

12-16

CEB, Direcció de
Drets de Ciutadania
i diversitat, Direcció
de Feminismes i LGTBI,
IMSS, CSS i Dept. de
Joventut.

Fomentar l’ús del Catàleg
Antirumors per part de les
entitats juvenils i promoure
que formin part de la
Xarxa BCN Antirumors, per
combatre la discriminació i
el racisme.

• Programa BCN.
Interculturalitat
(Xarxa BCN Antirumors).
• L’Aixada antiracista.
• Guia un món de mons.

Entitats CJB, Direcció de
Drets de Ciutadania
i Diversitat.

Calendari
2017
2018
2019
2020
2021

2017
2018
2019
2020
2021
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Objectiu

Prevenir i lluitar contra les discriminacions per motius de gènere, origen cultural,
diversitat funcional, etc., promovent el coneixement dels drets de les persones.

Núm.

Mesures

67

Impulsar projectes
educatius integrals per a
la prevenció de la violència
masclista, violència entre
iguals, violència racista,
homofòbia i transfòbia,
amb la implicació de tota la
comunitat educativa.

12-18
• Ampliació de la Xarxa
d’escoles i instituts per la
igualtat i la no discriminació, projecte d’Entorn.
• Prevenció de les relacions
abusives als centres educatius (bullying i assetjament escolar).
• Creació de canals estables de coordinació per
la detecció i prevenció
de les discriminacions
entre la població juvenil

68

Treballar per prevenir
la violència masclista
en festes majors i
esdeveniments públics.

• Protocol d’actuació
contra les agressions
sexistes. Prevenció i
atenció per violència
sexual a espais públics
d’oci nocturn.

69

• Programa “Temps per
Oferir serveis de suport
a tu”.
als i les joves amb diversitat
funcional i les seves
• Xarxa de lleure inclusiu.
famílies.
• Accions de dinamització
informativa dels PIJ

Programes/Projectes/
Accions

Edats

Referents municipals
i altres agents

Cronograma

Direcció de Feminismes
i LGTBI, CEB, OND, CSS
(APC) i CJB. Centre
Municipal de Recursos
LGTBI, Dept.de Joventut,
IMPD.

2017
2018
2019
2020
2021

17-18
19-25

Direcció de Feminismes
i LGTBI, Dept. de
Joventut i districtes.

2017
2018
2019
2020
2021

16-17
18-25

IMPD i Dept.
de Joventut.

2017
2018
2019
2020
2021

Objectiu

Promoure la visualització de joves de diferents orígens i contextos culturals
com a referents en projectes de dinamització juvenil. Fomentar la interculturalitat.

Núm.

Mesures

70

Visualitzar i reconèixer
les i els joves d’orígens
i contextos culturals
diversos i prestar especial
atenció a la visualització de
noies i dones joves.

• Programa BCN Interculturalitat (Estratègia BCN
Antirumors).
• Projecte “Jo també sóc
referent”.
• Organització de jornades
on es convidi a una reflexió amb relació als joves
i la interculturalitat ( per
exemple l’Espai Avinyó)

Població
jove en
general

Direcció de Drets de
Ciutadania i Diversitat.

2017
2018
2019
2020
2021

71

Introduir la perspectiva
intercultural en totes
les activitats, projectes,
serveis i equipaments de
l’Ajuntament de Barcelona
adreçats a adolescents i
joves.

• Incorporació de
competències
culturals en els perfils
professionals d’atenció
i promoció juvenil.
• Incorporació de
la diversitat a les
campanyes i línies
gràfiques.

Població
jove en
general

Dept. de Joventut
i districtes: equipaments
juvenils.

2017
2018
2019
2020
2021

72

Promoure el debat entre
adolescents i joves amb
relació al concepte de
diversitat.

•
•
•
•
•

12-16
17-18
19-25

Dept. de Joventut,
CJB, Direcció de
Drets de Ciutadania
i Diversitat i Node Jove.

2017
2018
2019
2020
2021

Programes/Projectes/
Accions

Node Jove.
Jornades de joventut.
El Festival Diversitat.
Projecte Koinos.
Setmana de la diversitat
(diversitat sexual i de
gènere).

Edats

Referents municipals
i altres agents

Cronograma

94

Objectiu

Promoure la interculturalitat en els espais i els projectes juvenils.

Núm.

Mesures

73

Fomentar espais de
relació entre la joventut
nouvinguda d’origen
cultural divers i altres
joves de la ciutat,
aprofitant els recursos i
activitats per a joves dels
equipaments municipals
i generar sinergies entre
associacions juvenils i
joves.

74

Programes/Projectes/
Accions

Edats

Referents municipals
i altres agents

• Programa municipal
Noves Famílies a
Barcelona.
• Acompanyament al
reagrupament familiar.
• Projecte “A l’estiu,
Barcelona t’acull”
• Ampliar el Programa
d’Acompanyament a
Nuclis Reagrupats per
tal de fomentar espais
de relació entre els joves
nouvinguts i altres joves
de la ciutat, aprofitant els
recursos i activitats per
a joves dels equipaments
municipals.
• Projectes i activitats dels
Equipaments Juvenils.

Població
jove en
general

Dept. d’Acollida
i Immigració, OND,
districtes: Espais
i Casals Joves i CJB.

2017
2018
2019
2020
2021

Fomentar activitats
culturals, espais de diàleg
i d’intercanvi amb una
perspectiva intercultural.

• Programa
BCN Interculturalitat
(Espai Avinyó).

16-35

Direcció de Drets
de Ciutadania i
Diversitat i districtes:
Espais i Casals Joves.

2017
2018
2019
2020
2021

75

Reforçar els programes
que faciliten l’acollida de
la joventut nouvinguda
d’origen cultural divers.

• Mapificar programes exis- 12-16
tents, detectant mancan- 17-18
ces i generar nous progra- 19-25
mes, si s’escau.
• Projecte “Punt de
trobada”.
• Projecte “Prepara’t”.

Dept. d’Acollida
i Immigració
i Dept. de Joventut.

2017
2018
2019
2020
2021

76

Prioritzar el suport a
projectes de districte que
apoderin i visualitzin els i
les joves d’origen cultural
divers a la ciutat i millorin
la seva presència als espais
de participació establerts.

• Impuls de projectes als
districtes amb aquests
objectius amb la
col·laboració d’entitats.
• Dotació econòmica a
través de les subvencions
a projectes adreçats o
impulsats per joves i que
incorporen la perspectiva
intercultural.

19-25
Dept. de Joventut
entitats i Direcció de Drets de
Ciutadania i Diversitat.

2017
2018
2019
2020
2021

77

Crear espais de reflexió i
coneixement al voltant de
la diversitat religiosa de les
persones joves.

• Oficina d’Afers Religiosos
(OAR).
• Trobada Audir-Unesco.

19-25
26-35

2017
2018
2019
2020
2021

Direcció de Drets de
Ciutadania i Diversitat.

Cronograma

95

Objectiu

Reconèixer la diversitat de gènere i sexual.

Núm.

Mesures

78

Difusió dels recursos
existents a la ciutat
especialitzats en
atenció a la salut sexual
i reproductiva i al
reconeixement dels drets
al propi cos, especialment
entre dones adolescents
i joves perquè coneguin
recursos de la ciutat
especialitzats.

• Elaboració i distribució de 12-16
17-18
manual de recursos per
l’atenció afectiva-sexual.
• Estratègia de salut sexual
i reproductiva.
• Apartat sobre salut
sexual i afectiva al Portal
web de Joventut.
• Quinzenes temàtiques
dels Punts JIP i accions
a la Xarxa de Punts
d’informació Juvenil Xarxa
de Punts d’informació
Juvenil

79

Coordinar tots els serveis
de joventut amb els altres
serveis per combatre
la violència masclista
(ciberassetjament, etc.).

• Projecte “Canviem-ho”.
Serveis d’acolliment
(CMAU-VM).
• Coordinació dels serveis: projectes educatius
impulsats pels educadors/es socials, Xarxa de
Punts d’Informació Juvenil, PIADs, SARA, SAH.

80

Fomentar la igualtat de
gènere a l’adolescència
treballant sobre
les feminitats i les
masculinitats adolescents
com a expressions de
llibertat.

• Programes i accions
impulsades pel PIAD,
SARA, SAH, Servei per
Adolescents i famílies
(SAiF), “Aquí t’escoltem!”,
Punts JIP i PIJ per treballar la igualtat de gènere
(accions 8 de març, 25 de
novembre).
• Accions relacionades
amb el Pla de Justícia
de gènere 2016-2019.
• Creació de canals de
coordinació estables
amb el CIRD i el Dept.
de Joventut.
• Estratègia per a la
prevenció del sexisme
a la ciutat.

Programes/Projectes/
Accions

Edats

Referents municipals
i altres agents

2017
2018
2019
2020
2021

12-16
17-18
26-35

Dept. de Joventut,
Direcció de Feminismes
i LGTBI, districtes:
equipaments juvenils,
IMSS, CSS i
Dept. de Joventut.

2017
2018
2019
2020
2021

12-16
17-18

Dept. de Joventut,
Direcció de Feminismes
i LGTBI i CIRD- Dept.
de Transversalitat de
Gènere.

2017
2018
2019
2020
2021

Objectiu

Visualitzar i impulsar projectes que impliquin la participació de la dona
com agents de canvi social.

Núm.

Mesures

81

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.

Programes/Projectes/
Accions
• Acció Guia
Re-GENEREm-nos.
• Estratègia de prevenció
del sexisme a la ciutat.

Cronograma

Dept. de Comunicació,
Dept. de Salut i Dept.
de Joventut

Edats

Referents municipals
i altres agents

Entitats CJB, Dept. de
Joventut, CIRD-Dept.
de Transversalitat de
Gènere i Direcció de
Feminismes i LGTBI.

Cronograma
2017
2018
2019
2020
2021

2.2 Participació i associacionisme

Objectius
L’enfortiment i la promoció de la participació juvenil per aconseguir que
aquesta sigui efectiva i significativa
per als adolescents i joves que l’exerceixen és un aspecte primordial del Pla
d’Adolescència i Joventut.

96
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En el contex t actual els canals de
participació no són sempre eficaços
i, tanmateix, existeix un teixit associatiu juvenil notable que conviu amb
l’aparició de noves formes organitzatives (grups i col·lectius informals),
nous moviments socials i noves formes
d’implicació individual de les persones joves que configuren un escenari
d’oportunitats que evidencia la necessitat d’obrir el concepte de participació per poder cercar mecanismes de
suport, reconeixement i confiança que
garanteixin que totes les estructures i
formes de participació juvenil tinguin la
possibilitat de desenvolupar-se.
Des d’aquesta perspectiva es proposen
mesures que facilitin la participació
d’adolescents i joves que habitualment
no l’exerceixen, alhora que es promou
l’intercanvi i les trobades entre joves
dels diferents districtes de la ciutat, el
desplegament d’estratègies i mecanismes que promoguin la capacitat d’incidir, intervenir i decidir, a més d’implicar
mesures de reconeixement i suport a
l’associacionisme juvenil.

El Balanç 2013-2016 ens va fer palesa
l’ampliació del nombre d’entitats i
grups juvenils, així com el desenvolupament de la tasca de formació i
reconeixement de les entitats. Tot i
així, encara queda un llarg camí que
recórrer en el foment de la participació
no associada dels joves i també en el
suport a l’associacionisme.
Els objectius plantejats en el present
pla són:
L’objectiu principal és:
• Promoure la participació activa
d’adolescents i joves (generant
espais d’interlocució d’incidència i
autogestió).
• Promoure la participació juvenil en
especial aquells amb més dificultat
per exercir-la.
• Reconèixer i visualitzar
l’associacionisme juvenil.
• Donar suport a l’associacionisme
juvenil.

97

Mesures
Eix
2. Transformació
estratègic
Àmbit

2.2 Participació i associacionisme

Objectiu

Promoure la participació activa d’adolescents i joves (generant espais d’interlocució
d’incidència i autogestió).

Núm.

Mesures

82

Fomentar espais
d’interlocució i diàleg que
donin veu al col·lectiu jove.

• Audiències públiques,
• (Re)Pensem-ho
tot, construïm
col·lectivament!
• Taules temàtiques de
participació juvenil.

12-16
17-18
19-25

83

Fomentar plataformes
territorials de joventut
constituïdes i gestionades
pels propis joves amb
capacitat de representar i
incidir en les necessitats
del col·lectiu.

• Suport, coordinació
i interlocució entre les
plataformes territorials
i els districtes.

Entitats Districtes, Dept.
de Joventut, CJB.

2017
2018
2019
2020
2021

84

Fomentar la participació
política dels i les joves
associats/des i no
associats/des.

• Multiconsultes.
• Iniciatives ciutadanes.
• Pressupostos
participatius.
• Debats amb candidats
i candidates joves.
• Promoció del vot jove.

17-18
19-25
25-29

2017
2018
2019
2020
2021

85

Implicar les entitats i els
i les joves no associats/
des en el seguiment del Pla
d’Adolescència i Joventut
2017-2021.

• Taula de seguiment periòdica i estable del Pla
• Jove 2017-2021.
• Taula periòdica amb
el “Node Jove”.

Entitats CJB i Dept. de joventut
Node

86

Fomentar la gestió
ciutadana dels
equipaments juvenils.

• Gestió cívica dels serveis 18-35
Entitats
i equipaments juvenils
(Conveni amb plataformes
d’entitats)
• Taula de Patrimoni
Ciutadà.

Programes/Projectes/
Accions

Edats

Referents municipals
i altres agents
IMEB, districtes,
Direcció Acció
Comunitària, Consell
Nacional de Catalunya,
Dept. d’Associacionisme
i Acció Comunitària,
Direcció d’Acció
democràtica i
descentralització.

Direcció d’Acció
democràtica i
descentralització,
districtes, Node Jove,
Dept. de Promoció
a la Infància i CJB.

CJB, Dept. de joventut,
districtes, Direcció
d’Acció democràtica
i descentralització.
Plataforma de Casals
de Joves de Catalunya

Cronograma
2017
2018
2019
2020
2021

2017
2018
2019
2020
2021
2017
2018
2019
2020
2021
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Objectiu

Promoure la participació juvenil en especial aquells amb més dificultat per exercir-la.

Núm.

Mesures

87

Obrir la participació a
adolescents i joves no
associats/des als diferents
districtes de la ciutat.

12-16
• Projecte “Node Jove”.
• “Visc, convisc i participo”, 17-18
• (Re)Pensem-ho tot, cons- 19-25
truïm col·lectivament!
• Audiències públiques
de districte.
• Projecte “Cooperem
en la diversitat”.

CJB,
Dept. de joventut,
districtes,
IMSS, APC, Dept. de
Promoció a la Infància,
IMPD, Pla de Barris
i IMEB.

2017
2018
2019
2020
2021

88

Fer visible l’opinió dels i
les joves a través de les
eines de comunicació
i interlocució amb
l’Ajuntament.

• Disposar de canals
de comunicació de
l’Ajuntament per a
adolescents
i joves, tant a través
d’internet com de forma
presencial.
• Renovació i adaptació
dels canals a les xarxes
socials de cada moment.
• Promoure espais a les
televisions locals destinats a les entitats per tal
que puguin fer difusió de
la seva activitat.

19-25

Dept. de joventut,
Dept. de comunicació.

2017
2018
2019
2020
2021

89

Fomentar la participació
diversa.

• Difondre informació sobre
el dret a vot entre els i les
joves amb nacionalitat
estrangera que tenen dret
a vot.
• Creació d’espais de proximitat compartits entre
joves diversos/es per
potenciar les relacions
interculturals en el món
juvenil.
• Afavorir espais de relació
i trobada d’adolescents
i joves LGTBI dins dels
equipaments juvenils.
• Incorporar al pla de formació adreçat a entitats,
associacions i col·lectius
juvenils la dimensió de
diversitat sexual i de
gènere.
• Recolzar el paper de normalització i integrador de
les associacions juvenils,
en especial les de l’àmbit
educatiu.

18-25
26-35

Dept. d’Acollida
i Immigració, SAIER
i XESAJE, OIM,
Consell Municipal de
Benestar, ICUB, CJB,
Dept. de Joventut,
Direcció de Feminismes
i LGTBI, districtes:
Espais i Casals Joves,
Centre Municipal de
Recursos LGTBI i IMEB.

2017
2018
2019
2020
2021

CJB, Dept. de joventut,
Direcció de Drets de
Ciutadania, Direcció
de Serveis i Relacions
Internacionals.

2017
2018
2019
2020
2021

90

Fomentar el voluntariat i la
participació en projectes
socials i d’intercanvi
internacional.

Programes/Projectes/
Accions

Edats

Referents municipals
i altres agents

Cronograma

12-16

Entitats

Entitats

• Assessoria de voluntariat. 19-25
26-35
• Assessoria mobilitat
internacional.
• Programa Erasmus.
• Xarxa Eurodesk.
• Campanya mobilitat (bcn
al món del món a bcn).

99

Objectiu

Reconèixer i visualitzar l’associacionisme juvenil.

Núm.

Mesures

91

Entitats Dept. de Joventut,
Garantir i promoure el paper • Suport a la participajoves en CJB i totes les àrees
d’interlocució del Consell de
ció institucional de les
general implicades.
la Joventut de Barcelona.
associacions juvenils
mitjançant el CJB en els
òrgans de participació de
la ciutat.
• Mantenir la màxima coordinació i interlocució amb
el CJB per tal d’acordar i
impulsar estratègies que
afavoreixin el desenvolupament de les polítiques
de joventut. Espai estable de coordinació amb
l’Ajuntament (comissió
seguiment i altres espais
de coordinació).
• Mantenir i vetllar per
l’existència d’un conveni
amb el CJB per al foment
de l’associacionisme juvenil i en el seu paper d’entitat de representació.

92

Fer visible i reconèixer
el paper de les entitats
juvenils.

• Premis innovadors
per a la qualitat de la
democràcia,
• premis BarnaJove.
• Dia del cau i de l’esplai,
• web esplais i caus.

Entitats Dept. de Joventut,
juvenils Direcció de Democràcia
Activa, Direcció
d’Acció Comunitària
i Direcció d’Innovació
i CJB.

2017
2018
2019
2020
2021

93

Promoure la implicació
i coproducció de les
associacions juvenils en
l’organització d’actes
de ciutat i de districte
i projectes d’acció
comunitària.

•
•
•
•
•
•

Entitats
juvenils.
Població
jove en
general.

Dept. de Joventut,
Direcció de Democràcia
Activa,
Direcció d’Acció
Comunitària i Direcció
d’Innovació, ICUB
CJB, Plataforma Casals
de joves i districtes.

2017
2018
2019
2020
2021

94

Promoure espais
comunicatius destinats
a les entitats per tal que
puguin fer difusió de la seva
activitat.

• Reserva per part dels
programes d’espais
de comunicació de les
entitats juvenils: ràdios
d’equipaments, televisions locals…
• Facilitar l’aparició de
campanyes publicitàries
i de sensibilització.

Entitats CJB, Dept. de Joventut,
districtes i Dept. de
comunicació.

2017
2018
2019
2020
2021

Programes/Projectes/
Accions

Festa Lali Jove.
Festes majors de barri.
La Mertxe.
Associa’t.
Dia del cau i de l’esplai.
Energies comunitàries.

Edats

Referents municipals
i altres agents

Cronograma
2017
2018
2019
2020
2021

100

Objectiu

Donar suport a l’associacionisme juvenil.

Núm.

Mesures

95

Desenvolupar programes i
• Pla de suport a
accions de foment i suport a
l’associacionisme.
l’associacionisme juvenil.
• Programa de subvencions
per a entitats i grups
juvenils que garanteixin
el funcionament
estructural com a part
del projecte associatiu.
• Associa’t.
• CRAJ Mòbil
• “Energies Comunitàries”.
• Programa Baobab.

96

Mantenir i millorar l’oferta
dels serveis d’informació,
assessorament,
acompanyament,
recursos i promoció de
l’associacionisme juvenil.

Programes/Projectes/
Accions

destinataris

Referents municipals
i altres agents

Cronograma

Entitats Direcció d’Acció
comunitària Dept.
de joventut, districtes,
IMEB i CJB.

2017
2018
2019
2020
2021

• Programació formació
i assessories per entitats
a través del Centre
de Recursos per a les
Associacions Juvenils
(CRAJ)

Entitats Dept. de Joventut,
districtes: Esplais
i Casals Jove i CJB.

2017
2018
2019
2020
2021

97

Dotar d’espais de qualitat
les entitats.

• Facilitar l’accés als equipaments públics a les
entitats juvenils.
• Patrimoni ciutadà d’ús
i gestió comunitària.
• Convocatòria
de subvencions
d’arranjament de locals.

Entitats Dept. de
Joventut, Direcció
Democràcia Activa
i Descentralització
i districtes.

2017
2018
2019
2020
2021

98

Reconeixement i suport
de l’associacionisme
educatiu de base voluntària
(federacions, esplais i
caus).

• Mesura de govern
de suport a
l’associacionisme
educatiu en 3 línies:
finançament, locals
i reconeixement.

Entitats Dept. de Joventut,
Dept. de Promoció de
la Infància, CEB,
districtes i CJB.

2017
2018
2019
2020
2021

99

• Pla per la Diversitat
Incorporar en la
Sexual i de Gènere
Taula d’entitats
2016-2020.
d’associacionisme educatiu
la perspectiva de diversitat • Formació de gènere
sexual i de gènere per a la
per a entitats juvenils
capacitació del monitoratge
que formen part del CJB.
en l’acompanyament
educatiu integral dels i les
adolescents.

Entitats Dept. de Joventut,
Direcció de feminismes
i LGTBI, IMEB i CRAJ.

2017
2018
2019
2020
2021

100

• Plataforma de
Facilitar la interlocució
participació Decidim.
de l’Ajuntament amb les
Barcelona.
entitats juvenils, a través de
l’ús de les TIC.

Entitats Direcció d’Acció
democràtica i
descentralització,
CJB i Dept. de Joventut.

2017
2018
2019
2020
2021

2.3 Participació cultural7 i creació

Objectius
La participació cultural de les persones
joves ha experimentat en els darrers
anys canvis importants. Hi ha noves
formes de produir i consumir cultura
que han posat de manifest que, contràriament a allò que marquen alguns
estereotips, la gent jove mostra interès
per la cultura i hi participa activament.
Tanmateix, la diversificació de l’oferta
cultural, la generació constant de
noves propostes, la segmentació i
heterogeneïtat que presenta el col·
lectiu, les dificultats econòmiques
per accedir a productes culturals i la
digitalització de la cultura comporten un escenari complex sobre el qual
cal actuar. Així doncs, l’objectiu principal de l’àmbit és reforçar la cultura
com una àrea de treball important en
les polítiques de joventut i orientar les
polítiques cap a la promoció de la creació i alhora del consum cultural entre
els joves, un consum cultural que sigui
enriquidor i basat en la interacció i en
la participació activa.

7

Els objectius donen resposta a tres
àrees de treball que contemplen la creació, l’accessibilitat i la diversitat cultural des del prisma juvenil:Promoure
l’activitat dels i les joves com a creadors i creadores i organitzadors/es de
la creació cultural a través de l’oferta
d’espais de creació i intercanvi.
• Facilitar l’accés dels i les joves al
consum cultural.
• Fer de la diversitat cultural un valor
a compartir i donar a conèixer les
diferents expressions culturals que
conviuen a la ciutat.

101
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En el Balanç del pla anterior 2013-2016
es van recollir les accions sobretot
impulsades pel propi Departament de
Joventut en aquesta línia. La intenció
en el nou és donar-ne continuïtat, obrir
noves línies de treball i trobar més
corresponsabilitat amb l’Institut de
cultura de Barcelona a través de nous
programes que aproximin la cultura al
jovent de la ciutat.

El concepte de “participació cultural” es pren de l’estudi “La participació cultural de la joventut
catalana 2001-2015”. Consell Nacional de la Cultura i de les Arts, 2016.

Pla d’Adolescència
i Joventut 2017-2021
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Mesures
Eix
2. Transformació
estratègic
Àmbit

2.3 Participació cultural i creació

Objectiu

Promoure l’activitat dels i les joves com a creadors i creadores i organitzadors/es
de la creació cultural a través de l’oferta d’espais de creació i intercanvi.

Núm.

Mesures

101

Donar suport a joves
creadors i creadores en
diferents àmbits.

17-18
• Construir un banc de
19-25
recursos on es recullin
26-35
les diferents accions/
programes existents a la
ciutat de Barcelona per
donar suport a joves creadors i creadores, detectar
necessitats i crear-ne de
noves en base a allò existent. Alguns programes
existents són:
• BCN Visual Sound.
• Fira de creadors/es.
• Concursos per a joves
creadors/es.
• Concursos promoguts
pels propis equipaments
juvenils.
• Festes Majors.
• Districte cultural.
• Programes de residències
artístiques.
• Fàbriques de creació.
• Programa de
subvencions.

Dept. de Joventut, ICUB,
Dept. de Comunicació,
districtes, centres cívics
i centres culturals de
proximitat.

2017
2018
2019
2020
2021

102

Fomentar l’activitat
artística cultural en els
espais i equipaments
juvenils, espais culturals i a
l’espai públic.

Tota la
• Creació d’un banc de
poblarecursos artístics dels
ció jove
equipaments juvenils
i culturals de la ciutat:
• Bucs d’assaig.
• Programació de concerts.
• Tallers per a adolescents
i per a joves.
• Catàleg d’activitats
culturals.
• Festival Brot.

Dept. de Joventut,
ICUB, districtes:
equipaments juvenils.

2017
2018
2019
2020
2021

103

Potenciar l’art urbà jove.

• Alliberar espais en tots
els districtes per fer
grafitis.
• Creació de projectes
per a adolescents sobre
art urbà.

19-25

ICUB, Dept. de Joventut,
districtes, Pla de Barris.
Àrea d’Ecologia,
Urbanisme i Mobilitat.

2017
2018
2019
2020
2021

104

Mantenir i promoure nous
festivals temàtics en funció
dels interessos dels i les
joves.

• Detectar les mancances
i promoure’n de nous:
festivals audiovisuals, de
dansa urbana, de teatre,
de música, etc.
• Mantenir i revisar BCN
Visual Sound, Rough
Diamonds, Festival Brot,
Primavera als barris.

12-16
17-18
19-25

ICUB, Dept. de Joventut,
districtes: Espais
i Casals Joves.

2017
2018
2019
2020
2021

Programes/Projectes/
Accions

Edats

12.16

Referents municipals
i altres agents

Cronograma

103

105

Fer visible la creativitat dels • Organització d’una
i les adolescents a l’àmbit
mostra de ciutat on es
educatiu i de lleure.
visibilitzi la creativitat
del adolescents. Alguns
projectes d’exemple són:
Creadors EN RESIDÈNCIA
i Educaart.

106

Difondre les activitats
culturals organitzades per
joves a través del portal de
joventut.

•
•
•
•

107

Fer partícips els i les joves
de la cultura vinculada al
teixit associatiu dels barris.

• Recollida de les activitats 19-25
26-35
programades per joves
dins de les programacions
de les Festes de Barri
(per exemple Nits Jove),

108

Promoure la visualització de • Premi de dones
les dones joves creadores.
creadores.

Objectiu

Facilitar l’accés dels i les joves al consum cultural.

Núm.

Mesures

109

Oferir avantatges i
descomptes als i les
joves per tal de fer més
accessible la cultura.

• Quadern de Cultura
(ICUB).
• Escena +25.
• Festival Grec
(descomptes especials).
• Programa Món Llibre.
• Apropa Cultura.

12-16
17-18
19-25

ICUB, Direcció General
de Joventut (GENCAT).

2017
2018
2019
2020
2021

110

Promoure la participació
dels i les joves en
programes internacionals
d’intercanvi.

• Erasmus Plus i INJUVE.
• Programes SEPIE.
• Assessoria de Mobilitat
Internacional

19-25
26-35

Dept. de Joventut
i Dept. Internacional.

2017
2018
2019
2020
2021

Portal Jove.
Xarxes socials (Twitter).
Agenda Jove.
Butlletí cultural.

Programes/Projectes/
Accions

12-16
17-18

ICUB, CEB, Dept. de
Joventut, districtes:
Espais i Casals Joves.

2018
2019
2020
2021

Tota la
població jove

Dept. de Joventut i ICUB.

2017
2018
2019
2020
2021

Dept. de Joventut, ICUB
i districtes.

2017
2018
2019
2020
2021

ICUB, Dept. de Joventut,
Direcció de Feminismes
i LGTBI.

2017
2018
2019
2020
2021

19-25
26-35

Edats

Referents municipals
i altres agents

Objectiu

Fer de la diversitat cultural un valor a compartir i donar a conèixer les diferents
expressions culturals que conviuen a la ciutat.

Núm.

Mesures

111

• Difusió activitats Espai
Fer participar els i les
Avinyó,
joves de projectes que
tinguin com a objectiu el
• Pla Barcelona Acció
coneixement de la diversitat
Intercultural,
cultural.
• Accions de coneixement
de la diversitat dins de
la Xarxa d’equipaments
juvenils.

Programes/Projectes/
Accions

Edats
12-16
17-18
19-25

Referents municipals
i altres agents
ICUB, Direcció drets
de ciutadania,
BCN intercultural,
Dept. de Joventut.

Cronograma

Cronograma
2017
2018
2019
2020
2021

2.4 Estratègies col·laboratives

Objectius
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Aquest eix de treball té com a objectiu principal obrir nous camins en les
polítiques municipals de joventut. Un
dels reptes que han d’afrontar els joves
d’avui és la manca d’espais socials per
compartir la vida, més enllà de l’educació i l’oci. Les dificultats per a la
inserció laboral, així com l’ús intensiu
de les TIC, poden provocar aïllament,
manca de relacions duradores i una
xarxa de relacions dèbils. L’altre repte
és precisament convertir el treball en
una experiència vital enriquidora per a
una generació que té un gran potencial
i que acumula moltes habilitats que no
són reconegudes o que senzillament
no serveixen en els entorns de treball
més tradicionals. Per això es proposa
desenvolupar un eix per a la promoció
d’estratègies col·laboratives.
El protagonisme de les persones joves
en l’abordatge dels reptes de la societat actual resulta del tot estèril si des
de la visió de la transformació que es
promou en aquest eix no es proporcionen noves formes d’organització i
relació amb l’entorn que configurin un
relat coherent amb la voluntat de fer
sostenibles i equilibrades les diferents
interaccions que s’estableixen amb
l’entorn.

Des d’aquesta perspectiva es proposa
la incorporació d’aquest àmbit d’actuació amb l’objectiu d’impulsar un nou
model de consum responsable que
superi polítiques de consum més tradicionals centrades en la generació de
riquesa i en la defensa dels drets individuals. L’extensió de les pràctiques de
consum responsable entre la població
jove, així com la seva conversió primer
en hàbits concrets i després en estils
generals de vida, esdevé clau per assolir la justícia social i la sostenibilitat.
Així doncs, aquest àmbit incorpora una
mirada col·lectiva que té present la
influència de les opcions de consum en
el manteniment o bé en el canvi de la
societat actual. A més, fomenta el sorgiment i el creixement d’una economia
cooperativa i solidària basada en la col·
laboració i els beneficis i oportunitats
que genera i es plateja com a objectius:
• Promoure projectes que
afavoreixin la creació d’estratègies
col·laboratives en economia.
• Donar a conèixer l’economia
cooperativa, cooperatives amb
criteris de proximitat, social i
solidària entre els i les joves de
Barcelona.

El Balanç del Pla 2013-2016 no recollia
accions en aquesta línia, la qual cosa
és una novetat del nou pla i, per tant,
un nou repte a afrontar.

105

Mesures
Eix
2. Transformació
estratègic
Àmbit

2.4 Estratègies col·laboratives

Objectiu

Promoure projectes que afavoreixin la creació d’estratègies col·laboratives en economia.

Núm.

Mesures

112

Promoure iniciatives
d’intercanvi entre els
i les joves.

• Continuïtat del projecte
de l’Intercanviador Jove
Garcilaso i implementació
en altres equipaments.
• Bancs del temps.
• Projecte Renova la
teva roba.
• Promoció de Fires
d’intercanvi de llibres,
etc.

113

Assessorar en els usos
compartits, l’autogestió
i la creació de models
d’empresa cooperatius.

• Federació de
Cooperatives de
Treball de Catalunya.
• Pla per al Foment
de l’Ocupació Juvenil
i de Qualitat.
• Assessoria
d’emprenedoria juvenil

Programes/Projectes/
Accions

Referents municipals
i altres agents

Cronograma

12-16
17-18
18-25

Barcelona Activa,
Direcció d’Economia
Cooperativa, Social
i Solidària, Dept. de
Joventut i districtes.

2017
2018
2019
2020
2021

18-35

Barcelona Activa,
Dept. de Joventut i CJB.

2017
2018
2019
2020
2021

Edats

Objectiu

Donar a conèixer l’economia cooperativa, cooperatives amb criteris de proximitat,
social i solidària entre els i les joves de Barcelona.

Núm.

Mesures

114

Crear programes de
pràctiques professionals
per a persones joves en
empreses cooperatives.

• Pla de xoc d’Economia
Cooperativa Social
i Solidària.
• Pla per al foment
de d’Ocupació Juvenil
i de Qualitat.

19-25

Barcelona Activa,
Comissionat d’Economia
Cooperativa, Social
i Solidària i Consum.

2017
2018
2019
2020
2021

115

Fer accions per difondre
l’economia social i solidària
en els centres educatius.

• Pla d’impuls de
l’economia social
i solidària 2016-2019.
• Pla per al Foment de
l’Ocupació Juvenil i de
Qualitat.

12-16

Comissionat d’Economia
Cooperativa, Social
i Solidària i Consum,
Consorci d’educació.

2017
2018
2019
2020
2021

116

Incorporació de
la perspectiva de
democratització
de les cures.

• Impuls de programes
que posin en marxa
estratègies de millora per
repartir equitativament la
cura entre els i les joves.

12-16
17-18

Comissionat d’Economia
Cooperativa, Social
i Solidària i Consum,
Consorci d’educació
i CIRD.

2017
2018
2019
2020
2021

Programes/Projectes/
Accions

Edats

Referents municipals
i altres agents

Cronograma

EIX 3

BENESTAR
106
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El Pla d’Adolescència i Joventut entén el benestar en un sentit ampli i transversal en
què tots els eixos del pla estan plenament interrelacionats. Tenir cura de les persones adolescents i joves implica tenir en compte la salut de forma integral (emocional, la salut física i la salut relacional), l’esport, l’oci i el lleure.
Pel que fa a la salut, la ciutat ha d’anar promovent espais d’orientació per a les persones joves que tinguin en compte la salut sexual i reproductiva, el benestar psicològic i relacional, el benestar emocional, etc. A més, s’hi incorpora la salut mental
com un aspecte important, a través del Pla de Salut Mental.
La pràctica esportiva també s’ha de promoure tenint en compte els beneficis que té
en diversos aspectes de la salut: físic, psicològic i relacional. L’esport ha de poder
ser accessible per a tots i totes els/les joves i adolescents de la ciutat i tenint en
compte la seva diversitat. I des de la dimensió relacional, s’ha de prevenir tot tipus
de violència i discriminació.
Amb relació a l’oci i el lleure, s’entén que es tracta d’aspectes imprescindibles en la
salut emocional i relacional de la persona.
Cal promoure una ciutat en què les persones joves puguin trobar espais d’oci alternatius a les ofertes més comercials, espais autogestionats i que ofereixin formes de
relació continuades, així com un recurs per al desenvolupament d’activitats decidides per les pròpies persones, i contemplar la diversitat d’interessos i d’opcions.
L’educació en el lleure ha de ser sempre una opció per als adolescents i joves de la
ciutat. Per això cal potenciar-la, tant per la seva virtut participativa com pel tipus de
lleure que representa. Però el lleure també s’ha de poder desenvolupar a través d’altres formats: en casals, associacions, en equipaments juvenils i, sobretot, en l’espai
públic. El paisatge urbà, com espai relacional de construcció de la identitat local i de
la formació d’una experiència compartida, és patrimoni dels seus ciutadans, també
dels joves.
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SALUT
Promoure la salut emocional en l’adolescència i la joventut.
Promoure la salut afectiva i sexual de les persones adolescents i joves,
incloent-hi tots els gèneres i orientacions sexuals.
Promoció d’hàbits saludables d’alimentació i prevenció del consum
de tòxics i l’abús de noves tecnologies.

ESPORTS
Promoure la pràctica esportiva entre els i les adolescents i joves
i garantir-ne l’accés universal.
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Promoure la diversitat en l’activitat física i esportiva, tant de tipus
de pràctiques com de perfils de joves.
Prevenir la violència i les discriminacions dins de l’esport.

OCI I LLEURE
Promoure l’oci alternatiu i la cultura dispersa.
Promoció del lleure de la vessant comunitària.
Garantir un oci diürn i nocturn segur, saludable i lliure de discriminacions.

3.1 Salut integral

L’àmbit de salut es comprèn des de les
perspectives física, mental i social.
Es vol posar èmfasi en la prevenció de
situacions de malestar emocional o de
risc per part dels adolescents. Per això
cal destacar el paper del Centre per
a famílies, però també el Pla de Salut
Mental, tant des del vessant de l’atenció com de la prevenció psicològica
preventiva en adolescents i joves, per
tal de detectar situacions que necessiten espais d’acompanyament. D’altra
banda, es vol fer un acompanyament en
la informació i l’assessorament d’adolescents i joves pel que fa a sexualitat
i salut reproductiva, tenint en compte
les diferents diversitats de gènere,
sexuals i culturals.

Objectius
• Promoció de la salut emocional en
l’adolescència i la joventut.
• Promoció de la salut sexual de
les persones adolescents i joves,
incloent-hi tots els gèneres i
orientacions sexuals.
• Promoció d’hàbits saludables
d’alimentació i prevenció del
consum de tòxics i l’abús de noves
tecnologies.
109

El Balanç de 2013-2016 recull un ampli
desenvolupament d’accions en el camp
de la salut. El nou pla dóna continuïtat a
aquest àmbit, alhora que impulsa noves
estratègies que permetin un abordatge
encara més intensiu entre població jove
i adolescents i obre nous reptes com
l’abús a les noves tecnologies.
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Mesures
Eix
3. Benestar
estratègic
Àmbit

3.1 Salut

Objectiu

Promoure la salut emocional en l’adolescència i la joventut.

Núm.

Mesures

117

Ampliar el serveis
d’escolta i acompanyament
individual emocional dels
adolescents.

• Ampliació del servei Aquí
t’escoltem a tots els
districtes.
• Pla de Salut Mental.
• Grups de treball de salut
i drogodependències.

12-16
17-18

Dept. de Joventut, Dept.
de Salut,
districtes: equipaments
juvenils, Consell
Municipal de Benestar
Social.

2017
2018
2019
2020
2021

118

Treballar l’autoconeixement
i la gestió emocional en
l’adolescència.

• Atenció grupal a Aquí
t’escoltem.
• Pla de Salut Mental.
• Guia de salut mental.
• Identificació de
programes/activitats
impulsats pel Centre
de serveis socials en
aquesta mesura.

12-16
17-18

Dept. de Joventut,
Servei d’Adolescents i
Famílies, Dept. de Salut,
IMSS, CSS, districtes:
equipaments juvenils i
CJB.

2017
2018
2019
2020
2021

119

Prevenció de les relacions
abusives treballant les
habilitats i apoderant les
persones joves.

•
•
•
•

Pla de Salut Mental.
“Tardes Joves”.
Paranys de l’amor
Estratègia prevenció
de l’abús sexual a
adolescents.
• Estratègia de prevenció
del sexisme.
• Punts Aquí t’escoltem.
• Centre per a famílies.

Tota la
població jove

Dept. de Joventut, Dept.
de Salut,
Dept. de Promoció a la
Infància,
IMSS i CSS.

2017
2018
2019
2020
2021

120

Promoure accions
formatives i
d’acompanyament
d’habilitats parentals
per fomentar el benestar
emocional dels adolescents
i els seus nuclis de
convivència.

•
•
•
•

Famílies

Dept. de Joventut, Dept.
de Salut,
IMSS, CSS, districtes:
equipaments juvenils.

2017
2018
2019
2020
2021

Programa/Projectes/
Accions

Centre per a famílies.
SAIF.
Aquí Parlem.
Identificació de projectes
d’habilitats parentals.

Edats

Referents municipals
i altres agents

Cronograma
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Objectiu

Promoure la salut afectiva i sexual de les persones adolescents i joves, incloent-hi tots
els gèneres i orientacions sexuals.

Núm.

Mesures

121

Disposar d’espais d’atenció
individual en temes de
salut sexual i reproductiva
per a la gent jove en els
diferents centres d’atenció
primària i altres centres
especialitzats.

122

Programa/Projectes/
Accions

Edats

Referents municipals
i altres agents

Mapa d’actius en relació
amb l’Estratègia de Salut
Sexual i Reproductiva.
(Tallers a instituts de
secundària).

Població
jove en
general

Dept. de Salut, Direcció
de Feminismes i LGTBI,
IMSS, CSS, CJAS i
districtes.

2017
2018
2019
2020
2021

Acompanyament en la
transició transgènere.

Estratègia de Salut Sexual
i Reproductiva.
Programa Trànsit.
Centre de recursos LGTBI.

Població
jove en
general

Dept. de Salut, Consorci
Sanitari de Barcelona,
Direcció de Feminismes
i LGTBI.

2017
2018
2019
2020
2021

123

Formació, informació
i assessorament sobre
la sexualitat.

12-16
• Estratègia de Salut
17-18
Sexual i Reproductiva.
• Programa de consell
d’anticoncepció per a
adolescents.
• Identificació de programes impulsats per l’IMSS.
• Programes i campanyes
de salut comunitària.
• Pàgina web “enboles”.

Dept. de Salut, Direcció
de Feminismes i LGTBI,
Dept. de Joventut, IMSS,
Pla de Barris,
districtes: equipaments
juvenils i CJB.

2017
2018
2019
2020
2021

Objectiu

Promoció d’hàbits saludables d’alimentació i prevenció del consum de tòxics
i l’abús de noves tecnologies.

Núm.

Mesures

124

Prevenció de riscos
de trastorns alimentaris,
consum de tòxics i abús
de noves tecnologies.

Programa/Projectes/
Accions
• Treball per a la prevenció
del consum de drogues i
ús responsable de l’alcohol (Guia de drogues).
• Pla d’acció sobre drogues
2017-2020.
• Pla de Barris: habilitats
parentals i hàbits de consum saludables.
• Programa per treballar
l’abús de les noves tecnologies.
• Declaració institucional
per a la prevenció dels
trastorns de comportament alimentari

Edats
12-16
17-18
19-25
Famílies

Referents municipals
i altres agents
Dept. de Joventut,
Dept. de Salut, Agència
de Salut Pública, IBE,
ICUB, CJB, Pla de Barris,
districtes: equipaments
juvenils.

Cronograma

Cronograma
2017
2018
2019
2020
2021

3.2 Esport
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L’esport es concep com un aspecte
fonamental de les polítiques de benestar per a les persones en l’adolescència i la joventut. Per això es promou
la pràctica esportiva en tots els seus
vessants, donant facilitats a les persones joves, especialment si no tenen
recursos. D’altra banda, es volen orientar les polítiques tenint en compte la
dimensió social de l’esport, implementant programes que facilitin la salut,
la sociabilitat i la formació a través de
la pràctica esportiva. L’esport ha de
ser una pràctica inclusiva per a tots
aquells col·lectius que tenen dificultats o que pateixen discriminació.

Objectius
• Promoure la pràctica esportiva
entre els i les adolescents i joves i
garantir-ne l’accés universal.
• Promoure la diversitat en l’activitat
física i esportiva, tant de tipus de
pràctiques com de perfils de joves.
• Prevenir la violència i les
discriminacions dins de l’esport.

El Balanç 2013-2016 recollia també en
l’àmbit de salut l’acció de la promoció de l’activitat esportiva. Es tracta
de donar continuïtat en aquest àmbit
alhora que s’incorpora el treball per la
prevenció de la violència i la discriminació dins de l’esport.

113

Mesures
Eix
3. Benestar
estratègic
Àmbit

3.2 Esports

Objectiu

Promoure la pràctica esportiva entre els i les adolescents i joves i garantir-ne l’accés
universal.

Núm.

Mesures

125

Donar suport als programes
de promoció per a
adolescents i joves en
zones d’especial interès
social.

12-16
• Programa Convivim
17-18
esportivament.
• Pla d’eines per a la
convivència (adolescents).

126

Facilitar l’accés
d’adolescents i joves a
l’activitat esportiva incidint
en col·lectius amb especial
vulnerabilitat.

• Subvencions individuals.
• Pla de l’esport en edat
escolar.
• Subvencions ordinàries
a entitats.

127

Generar oferta esportiva
d’estiu per a adolescents
i joves.

128

Organitzar activitats
de promoció d’activitat
fisicoesportiva dins l’horari
lectiu.

129

• Mesura de govern sobre
Facilitar recursos perquè
l’esport inclusiu. l’Esport
els i les joves amb diversitat
Inclou.
funcional puguin practicar
esport.

Programa/Projectes/
Accions

Edats

Referents municipals
i altres agents

Cronograma

IBE, FEEB, Pla de Barris,
Consell Escolar de
l’Esport de Barcelona
i districtes.

2017
2018
2019
2020
2021

12-16
17-18

IBE i districtes.

2017
2018
2019
2020
2021

• Homologació d’activitat
d’estiu esportiva.
• Campus Olímpia.
• Campanya vacances
d’estiu.

12-16
17-18

IBE i Dept. de Promoció
de la Infància.

2017
2018
2019
2020
2021

• L’Escola fa esport
a la ciutat.

12-16

IBE

2017
2018
2019
2020
2021

12-35

IBE i IMPD.

2017
2018
2019
2020
2021

Objectiu

Promoure la diversitat en l’activitat física i esportiva, tant de tipus de pràctiques com de
perfils de joves.

Núm.

Mesures

130

Promoure la participació
de les persones joves
en el disseny d’ activitats
físico-esportives joves.

131

Identificar activitats
fisicoesportives existents
a l’espai públic amb
presència de joves i obrir
el ventall d’opcions i de
recursos.

Programa/Projectes/
Accions
• Recull de propostes d’activitats esportives a través dels Punts JIP. Elaboració d’una enquesta.
• Vacances participatives
per a joves.
• Previsió de projecte de
dinamització esportiva
d’espais esportius a l’aire
lliure en barris d’especial
interès.
• Programa A partir del carrer.
• Identificació d’activitats
fisicoesportives existents
a la ciutat (exemple:
Festival Rough Diamonds)
i recollida de necessitats
i demandes per a l’impuls
de projectes.

Edats
12-16
17-18

Referents municipals
i altres agents

Cronograma

IBE, Dept. de Joventut.
IMSS, CSS, Pla de Barris
i districtes.

2017
2018
2019
2020
2021

IBE, Dept. de Joventut,
IMSS (APC), districtes:
equipaments juvenils,
Direcció de Drets
de Ciutadania i
d’Immigració.

2017
2018
2019
2020
2021

17-18
19-25

114

132

Habilitar més espais públics • Identificació i mapificació
d’espais que permetin
gratuïts on es puguin
les modalitats esportives
practicar esports a través
culturals freestyle.
dels nous parcs esportius
urbans.
• Procés participatiu
de creació de noves
instal·lacions esportives
a partir de Pla de Barris.

133
134

Mapificar les zones
d’escalada de la ciutat
i impulsar la construcció
de blocs als equipaments
juvenils.

• Mapificació d’espais
d’escalada.
• Ampliació de noves zones
d’escalada.

135

Fomentar l’esport femení
a la ciutat, així com les
modalitats d’esport mixt
i de no segregació per
gènere.

Tota la
• Programes i subvencions
poblade l’IBE.
ció jove
• Pla de Justícia de gènere
2016-2019.
• Subvencions específiques
per a l’esport femení,
apartat concret al web
Dones i Esport, etc.

Objectiu

Prevenir la violència i les discriminacions dins de l’esport.

Núm.

Mesures

136

Prevenir les conductes
agressives i violentes
en els espais esportius.

• Formació de monitors/es
dins del convivim.
• Aposta per la formació
de familiars. Per treballar
rols de gènere i conductes
agressives i violentes.
• Campanyes de sensibilització en els espais esportius.

12-16
17-18
Famílies

IBE, Dept. de Promoció
de la Infància, Dept. de
Joventut

2017
2018
2019
2020
2021

137

Combatre l’assetjament
sexual en l’àmbit de
l’esport.

• Impuls de Programes
des del Dept. de
Transvesalitat de Gènere.
• Pla de Justícia de gènere
2016-2019.
• Programa Zona Zero
maltractaments i abusos.

12-35

CIRD- Dept. de
Transversalitat
de Gènere, Dept. de
Promoció de la Infància
i CIRD.

2017
2018
2019
2020
2021

IBE, Dept. de Joventut,
Dept. d’Urbanisme,
Pla de Barris i districtes.

2017
2018
2019
2020
2021

Incorporar noves modalitats • Crear espais per a la pràc- 12-16
tica d’esports minoritaris, 17-18
esportives als programes
com camps de criquet o
d’esports per a adolescents
patinòdroms, per practii joves.
car diverses modalitats
de patinatge, pistes d’atletisme, entre d’altres.

IBE, Dept. de Joventut,
Dept. d’Urbanisme,
districtes:
Casals i Espais Joves.

2017
2018
2019
2020
2021

17-18
19-25

IBE, Dept. de Joventut,
Dept. d’Urbanisme,
districtes:
Espais i Casals Joves.

2017
2018
2019
2020
2021

IBE, Direcció de
Feminismes i LGTBI,
districtes:
Espais i Casals Joves.

2017
2018
2019
2020
2021

Programa / Projectes /
Accions

12-16
17-18
19-25

Edats

Referents municipals
i altres agents

Cronograma

3.3 Oci i lleure

L’oci és un espai de benestar en la
mesura que proporciona una relació
plaent amb els altres i que conforma
espais de sociabilitat per fonamentar relacions estables i de companyonia. L’oci és especialment important a
l’adolescència i la joventut perquè s’hi
desenvolupen processos relacionats
amb la construcció de la pròpia identitat personal i social. Per això també és
important fomentar la capacitat crítica
dels i les joves a partir d’iniciatives de
lleure alternatiu, participatiu i que tinguin en compte interessos diversos. Així
mateix, els projectes municipals vinculats a l’oci i el lleure han de contemplar
la participació dels mateixos joves.

Objectius
• Promoure l’oci alternatiu i la cultura
dispersa.
• Promoció del lleure de la vessant
comunitària.
• Garantir un oci diürn i nocturn segur,
saludable i lliure de sexisme.

El Balanç de 2013-2016 també recollia accions sobre la promoció de l’oci
i el lleure. La intenció del nou pla és
donar-hi continuïtat, però també treballar més la vessant comunitària així
com garantir un oci diürn i nocturn
segur i lliure de violències.
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Mesures
Eix
3. Benestar
estratègic
Àmbit

3.3 Oci i lleure

Objectiu

Promoure l’oci alternatiu i la cultura dispersa.

Núm.

Mesures

138

Fomentar i reconèixer
l’oci alternatiu i la cultura
dispersa promoguda
i destinada a adolescents
i joves.

• Campanya de
reconeixement de
l’Oci Alternatiu i la
Cultura Dispersa.
• Sortim BCN.
• Programació de cultura,
equipaments i entitats
d’oci alternatiu.

12-16
17-18
19-25

CJB, Dept. de Joventut,
ICUB i districtes.

2017
2018
2019
2020
2021

139

Promoure i mantenir que es
puguin realitzar activitats
d’oci als equipaments
juvenils (casals de joves,
espais joves, ateneus…)
ampliant horaris.

• Programació d’activitats
des de la Xarxa d’Equipaments Juvenils.
• Anàlisi de les demandes
i necessitats dels joves
(unitat d’anàlisi de la
realitat juvenil).

12-16
17-18
19-25

Dept. de Joventut, CJB,
Node Jove i districtes.

2017
2018
2019
2020
2021

Objectiu

Promoció del lleure de la vessant comunitària.

Núm.

Mesures

Programa/Projectes/
Accions

140

Incorporació de joves dels
barris en els projectes de
lleure com a monitors/es.

• Oferta de cursos de
monitoratge.
• Projecte Baobab.

18-35

CJB, IMEB,
Dept. de Joventut,
districtes: Espais
i Casals Joves.

2017
2018
2019
2020
2021

141

Promoure alternatives d’oci
i lleure per a adolescents
als equipaments juvenils.

• Identificació i
ampliació de les sales
d’adolescents.
• Programació de Tallers.

12-16
17-18

Dept. de Joventut,
Node Jove,
CJB, districtes:
Espais i Casals Joves.

2017
2018
2019
2020
2021

142

Promoure el lleure educatiu
entre els i les adolescents.

• Entitats
d’associacionisme
educatiu, esplais i caus.
• Mesura de Govern Dret de
Lleure.

12-16
17-18

CJB i Dept. de Joventut.

2017
2018
2019
2020
2021

Programa/Projectes/
Accions

Edats

Edats

Referents municipals
i altres agents

Referents municipals
i altres agents

Cronograma

Cronograma
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Objectiu

Garantir un oci diürn i nocturn segur, saludable i lliure de discriminacions.

Núm.

Mesures

143

Lluitar contra situacions de
masclisme en les activitats
d’oci de Barcelona a
través de campanyes
de conscienciació i
apoderament de les dones.

• Metodologies participati- 19-25
26-35
ves i projectes de treball
d’oci nocturn.
• Protocols per a casos
d’assetjament i violència
de gènere en contextos de
oci nocturn o de festa.
• Protocol d’actuació en
casos de violència masclista en les entitats
juvenils.
• Barcelona Antimasclista.
• Sessions de formació
sobre oci i sexisme.

Direcció de Feminismes
i LGTBI, CJB, Direcció
de Salut, Dept. de
Joventut, CIRD- Dept.
de Transversalitat de
Gènere,
ICUB, CJB, districtes:
Espais i Casals Joves.

2017
2018
2019
2020
2021

144

Desenvolupar i promoure
estratègies de promoció i
prevenció de riscos sobre
alcohol i altres drogues en
espais juvenils d’oci.

17-18
• Promoure carpes per
conèixer la qualitat de les 19-25
drogues, l’estat etílic, etc.
• Sessions de formació
sobre el consum de
drogues, alcohol, etc.
• Accions Pla d’Acció Sobre
Drogues 2017-2020.
• Donar a conèixer la Guia
de Drogues.

Dept. de Joventut,
Dept. de Salut,
Direcció de Feminismes
i LGTBI, CJB, districtes:
Espais i Casals Joves.

2017
2018
2019
2020
2021

145

Promoure espais d’oci
accessibles.

12-16
• Xarxa de lleure inclusiu.
17-18
• Mapificació dels espais
d’oci inclusiu a Barcelona.
• Campanyes de vacances
d’estiu.

IMPD, CJB, districtes:
Espais i Casals Joves.

2017
2018
2019
2020
2021

Programa/Projectes/
Accions

Edats

Referents municipals
i altres agents

Cronograma

EIX 4

TERRITORI
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L’eix de territori respon a la vocació de fer de la ciutat un lloc per a tothom, accessible
sense exclusions per raó d’edat. Els 10 districtes i els 73 barris conformen un territori
amb tota una suma de recursos i d’espais per compartir entre les persones joves.
Un entorn favorable és clau per garantir el màxim desenvolupament de les persones
joves, ja que és on es troben les eines, els recursos i les relacions necessàries per tal
de poder consolidar els projectes personals i col·lectius. Tanmateix, aquest entorn
no sempre ha estat pensat en clau jove i sovint la seva presència en l’espai públic ha
generat certa incomoditat.
Pel Pla d’Adolescència i Joventut, la dimensió territorial esdevé un eix estratègic en
tant que és l’escenari que ha de facilitar el creixement, la participació, la relació i la
cura dels i les joves.
El territori ha de ser un espai cabdal on s’organitzin amb eficàcia els seus recursos per
donar resposta a les necessitats de la seva població jove. Un lloc perquè adolescents
i joves puguin relacionar-se, viure amb llibertat i on es promocionin activitats, ja siguin
esportives, d’oci o d’altre tipus. En definitiva, ha de ser una zona on es garanteixin els
mecanismes oportuns per tal que la interacció que desenvolupen els i les joves en el
seu dia a dia, en el seu barri, a la ciutat, els pugui esdevenir significativa i vital.
Aquest eix vol abordar les diverses dimensions que afecten la vida de les persones
joves al territori i posar en relació els diferents recursos que treballen, directa o indirectament, amb la població juvenil, a més d’incorporar les persones joves com a
protagonistes en la transformació de les qüestions del seu territori que els afecten
individual i col·lectivament. Es busca, doncs, una millor coordinació i formació entre
els i les professionals de joventut, en especial entre aquells que actuen de forma
directa i presencial en el territori, per tal de poder donar resposta a la situació de la
població adolescent i jove. Un dels punts cabdals serà redefinir el Pla d’equipaments
juvenils per vetllar per l’existència d’equipaments juvenils públics a tots els districtes
de la ciutat i avançar en les noves demandes i necessitats del col·lectiu en cadascun
dels districtes de la ciutat. Recalcar la importància de recuperar l’espai públic com
a àmbit de relació, de socialització i d’intervenció amb el jovent. Cal facilitar l’accés
i l’apoderament de l’espai públic i legitimar-ne els usos que fan els i les adolescents
i joves. Finalment, aquest eix també planteja promoure polítiques i accions per a la
millora de les condicions de sostenibilitat urbana: consum, contaminació acústica,
energia, mobilitat, participació o residus. Contempla la capacitat transformadora del
col·lectiu jove per tal de tenir cura de l’entorn més immediat promovent un canvi de
model més sostenible i respectuós amb el medi ambient i les persones.
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COORDINACIÓ TERRITORIAL
Proporcionar informació rellevant, fiable i actualitzada de la situació
de la població adolescent i jove de la ciutat als professionals de joventut.
Visualitzar, promoure i donar suport als professionals de joventut
Desenvolupar una cultura de treball en xarxa.

EQUIPAMENTS JUVENILS
Elaborar el nou Pla d’equipaments i serveis juvenils.

120

Donar cabuda a diferents realitats juvenils i als diferents nivells
de participació dels i les joves en els serveis i equipaments.

Àrea de
Drets Socials

ESPAI PÚBLIC

Pla d’Adolescència
i Joventut 2017-2021

Facilitar i legitimar l’ús de l’espai públic per part dels i les joves.
Fomentar el codisseny i la cogestió d’espais públics i equipaments
amb la participació dels i les joves.
Oferir altres espais per al desenvolupament d’activitats destinades
a la població adolescent i jove.

TRANSICIÓ ECOLÒGICA
Promoure la mobilitat sostenible entre adolescents i joves
(per tal de disminuir la presència del vehicle privat als carrers i espais
públics i reduir els efectes de la mobilitat en el medi ambient).
Sensibilitzar i capacitar les persones joves en actituds sostenibles
(residus, consums alimentaris i energètics, etc.).
Potenciar l’autonomia dels i les joves amb criteris sostenibles.

4.1 Coordinació territorial

L’objectiu d’aquest àmbit és que els professionals de joventut millorin la seva
forma de treballar a partir de tres elements: la informació, extreta d’estudis
i anàlisis de la realitat juvenil; la formació, a través de sessions programades
amb les diferents àrees de l’Ajuntament
(salut, gènere, cultura, etc.), i la coordinació, de manera que hi hagi intercanvi
de coneixements, bones pràctiques i
preocupacions per part dels i les professionals que treballen en els diferents serveis de joventut. La finalitat es
desenvolupar una cultura de treball en
xarxa per establir petites aliances entre
els professionals dels diferents barris,
districtes o a nivell de ciutat per unir
esforços i crear sinèrgies.

Objectius
• Proporcionar informació rellevant,
fiable i actualitzada de la situació
de la població adolescent i jove de la
ciutat que contribueixi a l’orientació
de les polítiques de joventut i al
desenvolupament de la tasca
professional.
• Visualitzar, promoure i donar suport
als professionals de joventut.
• Desenvolupar una cultura del treball
en xarxa.
121

El Balanç 2013-2016 fa palesa la necessitat d’establir canals de coordinació
estables, la necessitat de visibilitat
els professionals així com dotar-los
d’eines i formació per treballar per les
polítiques de joventut és des d’aquesta
necessitat que es crea aquesta àmbit
de treball i uns objectius i mesures en
aquesta línia.

Àrea de
Drets Socials
Pla d’Adolescència
i Joventut 2017-2021
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Mesures
Eix
4. Territori
estratègic
Àmbit

4.1 Coordinació territorial

Objectiu

Proporcionar informació rellevant, fiable i actualitzada de la situació de la població
adolescent i jove de la ciutat als professionals de joventut.

Núm.

Mesures

146

Comptar amb recursos
que garanteixin una
diagnosi acurada, fiable i
actualitzada de la població
adolescent i jove de la
ciutat

• Unitat d’anàlisi sobre
joventut.
• Enquesta de joventut de
Barcelona.
• Serveis d’Informació
i Assessorament Juvenil.
• Creació d’una xarxa de
professionals experts/es
en adolescència.

12-16
17-18
19-25
26-35

147

Elaborar l’Enquesta de
Joventut de Barcelona

• Enquesta de joventut
Barcelona 2020.

12-35

Objectiu

Visualitzar, promoure i donar suport als professionals de joventut

Núm.

Mesures

148

Desenvolupar accions
formatives dirigides a
professionals de joventut,
Programa formatiu de
professionals de joventut
“Treballem per als i les
joves”.

Programa/Projectes/
Accions

Programa / Projectes /
Accions
• Identificació de
necessitats formatives
• Formació en matèria de:
• Diversitat de gènere,
prevenció de violències
masclistes.
• Informació i assessorament d’habitatge.
• Interculturalitat i drets
humans,
• Pla per la diversitat
sexual i de gènere
2016-2020.
• Trastorns de conducta
alimentària
(declaració institucional).
• Altres necessitats que
es generin.

Edats

Referents municipals
i altres agents
Dept. de Joventut,
Pla de Barris.

2017
2018
2019
2020
2021

Dept. d’estudi i anàlisis,
Dept. de Joventut.

2017
2018
2019
2020
2021

professionals

Edats
Professionals

Cronograma

Referents municipals
i altres agents
Dept. de Joventut.
districtes, Generalitat
de Catalunya, Dept. de
comunicació, Direcció
Feminismes i LGTBI,
Oficines d’habitatge
de Barcelona, Consorci
d’Habitatge, Dept. de
Joventut, Direcció de
Serveis de Drets de
Ciutadania i Diversitat,
OND.

Cronograma
2017
2018
2019
2020
2021

123

149

Creació d’espais per
compartir coneixements i
experiències entre els i les
professionals de joventut
de la ciutat de Barcelona.

Objectiu

Desenvolupar una cultura de treball en xarxa.

Núm.

Mesures

150

Crear una Xarxa de
professionals de joventut.

151

• Creació del Banc
d’experiències:
CO2 Jove.

Programa/Projectes /
Accions

Professionals

Dept. de Joventut,
districtes,
Dept. de comunicació,
IMSS.

2017
2018
2019
2020
2021

Edats

Referents municipals
i altres agents

• Directori de professionals
de joventut que treballen
a la ciutat.
• Recollida del nivell de
coordinació i satisfacció
professional.
• Crear espais de trobada
on compartir la tasca dels
professionals de joventut.

Professionals
de
joventut

Dept. de Joventut,
districtes, Generalitat
de Catalunya, Associació
professionals de
joventut de Catalunya.

2017
2018
2019
2020
2021

Promoure un treball
integral entre els serveis
d’informació i dinamització
juvenil.

• Mantenir els espais de
coordinació periòdics de
la Xarxa de PIJ.
• Espais de treball conjunt
entre PIJ-JIP-ATE- i Serveis socials.

Professionals

Dept. de Joventut,
districtes: Espais
i Casals Joves
Pla de Barris,
IMSS, CSS, Direcció
General de Joventut.
Generalitat.

2017
2018
2019
2020
2021

152

Fomentar la participació
juvenil a les taules de
“Xarxa Jove” a tots els
districtes.

• Identificació de les Xarxes
joves existents a la ciutat.
• Fomentar la promoció de
noves.

Professionals
Joves
en
general

Dept. de Joventut,
districtes: Espais i
Casals Joves Node Jove,
Pla de Barris.

2017
2018
2019
2020
2021

153

Elaborar un model de
qualitat (ISO o similar) en
els serveis d’informació
juvenil

Serveis
• Procés d’elaboració del
d’inforsistema de qualitat en
mació
els PIJ
• Obtenció de la certificació
ISO o similar dels serveis
d’informació juvenil

Dept. de Joventut,
districtes.

2017
2018
2019
2020
2021

Cronograma

4.2 Equipaments i serveis juvenils

124
Àrea de
Drets Socials
Pla d’Adolescència
i Joventut 2017-2021

Els equipaments juvenils han de constituir una xarxa de treball coordinada, en
què l’oferta de recursos i serveis prenguin el màxim de coherència i encaix
amb les necessitats de cada territori
als districtes i barris. És per això que
aquest Pla fixa dur a terme l’elaboració
del Pla d’Equipaments Juvenils, defenir models de gestió i crear un catàleg
de recursos per tal de dotar de bones
eines de treball als equipaments. Es
tindrà molt en compte els diferents
nivells de participació dels i les joves
i la seva capacitat per a desenvolupar
projectes de forma autònoma en els
equipaments. D’aquesta manera es
podrà donar resposta a diferents moviments juvenils i grups emergents dins
la programació dels equipament.

Objectius
• Elaborar el nou pla d’equipaments i
serveis juvenils.
• Donar cabuda a diferents realitats
juvenils i als diferents nivell s de
participació dels i les joves en els
serveis i equipaments.

El Balanç 2013-2016 no recull un
apartat específic amb relació a equipaments i serveis juvenils, tot i que
aquests són presents en gran part de
les accions, tenint en compte que el
Pla d’equipaments juvenils 2008-2015
es va implementar en un 50 % en el
cas d’espais i casals de joves. El nou
pla aposta per l’elaboració d’un nou
pla d’equipaments que també reculli
els serveis juvenils, alhora que s’impulsa la xarxa d’equipaments juvenils
i s’inicia un treball cap a la qualitat
d’aquests serveis partint dels serveis
d’informació juvenil, així com l’elaboració del nou programa funcional dels
Punts d’Informació Juvenil.

125

Mesures
Eix
4. Territori
estratègic
Àmbit

4.2 Equipaments juvenils

Objectiu

Elaborar el nou Pla d’equipaments i serveis juvenils.

Núm.

Mesures

154

Mapificar i crear la xarxa
d’equipaments juvenils
de la ciutat.

• Mapificació dels
equipaments juvenils.
• Creació de la Xarxa
d’equipaments juvenils.
• Pla d’Equipaments
Juvenils 2018-2028.
• Creació del catàleg
interactiu de recursos
dels serveis i
equipaments de joves.

155

Definir i implementar els
programes funcionals PIJ.

156

Programa / Projectes /
Accions

Referents municipals
i altres agents

Cronograma

Equipament i
serveis.
Joves
en
general.

Dept. de Joventut,
districtes,
CJB, Generalitat de
Catalunya, Node Jove,
Casals de Joves.

2017
2018
2019
2020
2021

• Elaboració del Programa
funcional del Punts
Informació Juvenil amb
la coordinació de totes
els districtes.

Serveis
d’informació
juvenil

Dept. de Joventut,
districtes,
Direcció de Joventut,
Generalitat de
Catalunya.

2017
2018
2019
2020
2021

Definir i implementar
els diferents models
d’equipaments i serveis
juvenils. Elaborar el nou Pla
d’Equipaments i Serveis
Juvenils 2018-2028.

• Elaboració del nou
Pla d’Equipaments i
Serveis Juvenils 20182028: Espais Joves,
Casals de Joves, Sales
d’Adolescents, PIJ, Aquí
t’escoltem.
• Calendarització i
planificació dels nous
equipaments juvenils.

Equipa- Dept. de Joventut,
ments. districtes.
CJB.
Població
jove en
general.

2017
2018
2019
2020
2021

157

Desenvolupar propostes
inclusives per als usos dels
equipaments juvenils.

• Elaboració d’un ampli
catàleg de propostes
educatives i culturals als
equipaments que acullin
la diversitat i la inclusió
de diferents joves.

12-16
17-18
19-25

Dept. de Joventut,
Direcció de Feminismes
i LGTBI,
Direcció de Drets de
Ciutadania i Immigració,
districtes.

2017
2018
2019
2020
2021

158

Articular la participació
territorial en el procés
de definició del Pla
d’Equipaments Juvenils
de Barcelona.

• Comitè director de
democràcia activa per
definir amb la ciutadania
(joves) els equipaments
juvenils.

17-18
19-25
26-35

Dept. de Joventut,
CJB, Direcció de
Democràcia Activa
i Descentralització,
Direcció d’Acció
Comunitària.

2017
2018
2019
2020
2021

Edats

126

Objectiu

Donar cabuda a diferents realitats juvenils i als diferents nivells de participació
dels i les joves en els serveis i equipaments.

Núm.

Mesures

159

Donar resposta a diferents
moviments juvenils i
grups emergents dins
la programació dels
equipaments.

• Impuls del treball paral·lel 12-16
17-18
entre els equips d’espais
públics i els equipaments
juvenils: EIGO, MEINAS,
A partir del carrer.
• Detecció de noves realitats A partir del carrer.
• Univers alternatiu (grup
de treball de cultura dispersa i oci alternatiu).

160

Fomentar l’autonomia de
les persones joves per
emprendre iniciatives
i projectes, conduir-les
i gestionar-ne els resultats.
Difondre la possibilitat
d’utilitzar els equipaments
escolars com a espais per
a lleure juvenil.

• Patis Escolars Oberts
al Barri.
• Mesura de govern sobre
el reconeixement de
lleure educatiu (apartat
de locals).

161

• Projecte Energies
Implicar als equipaments
comunitàries.
juvenils en el grup de treball
dels equipaments
• Taules de coordinació
de proximitat.
cultural dels districtes.

Programa / Projectes /
Accions

Referents municipals
i altres agents

Cronograma

Dept. de Joventut,
Direcció de Gestió de
Conflictes a l’espai
públic, Pla de Barris.
IMSS, CSS, ICUB, CJB.

2017
2018
2019
2020
2021

Entitats Consell Escolar
Municipal, Entitats
d’educació en el
lleure, Entitats
L’Associacionisme
educatiu.
districtes, IMEB, Dept.
de Joventut.

2017
2018
2019
2020
2021

Equipaments

2017
2018
2019
2020
2021

Edats

Direcció de serveis
d’acció comunitària,
districtes:
equipaments juvenils,
Dept. de Joventut.

4.3 Espai públic

L’espai públic és un àmbit que no s’ha
contemplat en plans anteriors, però que
és fonamental per entendre i intervenir
en les dinàmiques relacionals d’adolescents i joves. Les mesures del pla sobre
espai públic parteixen de la preocupació per la manca de referents legitimats
en els usos que fan els i les adolescents
i joves de l’espai públic. Així, mentre
que hi ha espais públics específicament regulats i destinats a la infància,
a les persones grans o a determinades
activitats pensades per a les persones
adultes (terrasses de bar), no n’hi ha
per a les persones joves. Cal reflexionar
al voltant de l’espai públic, sobre un pla
d’usos que tingui en compte les necessitats d’adolescents i joves des del
punt de vista de l’oci, l’esport, la salut,
el benestar i la relació.

Objectius
• Facilitar i legitimar l’ús de l’espai
públic per part de la joventut.
• Fomentar el codisseny i la cogestió
d’espais i equipaments públics amb
la participació dels joves.
• Oferir altres espais per al
desenvolupament d’activitats
destinades a la població adolescent
i jove.

El Balanç de 2013-2016 recollia alguna
acció dins l’àmbit de cohesió social
i desequilibri territorial. Tot i així, el
nou pla aposta fermament per l’abordatge de l’espai públic, una novetat
que desenvoluparà un seguit de mesures cap a legitimació dels joves a l’espai públic i el desenvolupament ampli
d’activitats.
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Mesures
Eix
4. Territori
estratègic
Àmbit

4.3 Espai públic

Objectiu

Facilitar i legitimar l’ús de l’espai públic per part dels i les joves.

Núm.

Mesures

162

Programa/Projectes/
Accions

Edats

Referents municipals
i altres agents

Promoure la participació
i els usos de les persones
joves en els espais públics.

• Pla d’usos de l’espai
públic (3.3.2 I 3.3.8 PAM).

17-18
19-25

Dept. de Joventut, CJB,
Dept. d’Ecologia urbana,
IBE.

2017
2018
2019
2020
2021

163

Millorar la percepció de la
seguretat i l’apoderament
de les dones adolescents
i/o joves a l’espai públic.

• Projectes de treball d’oci
nocturn

12-16
17-18
19-25

Direcció de Feminismes
i LGTBI, CIRD- Dept.
de Transversalitat de
Gènere, Pla de Barris.

2017
2018
2019
2020
2021

164

Millorar i ampliar l’accés
a Barcelona WI-FI

• Barcelona wifi.

Població
jove en
general

IMI, TMB.

2017
2018
2019
2020
2021

165

Crear la figura del
dinamitzador juvenil
en determinats barris
i/o districtes per
complementar amb la resta
de figures existents.

• Impulsar la figura del
dinamitzador juvenil en
barris on se’n consideri
la importància. Pla de
Barris.

12-35

Pla de Barris. Dept.
de Joventut, districtes.

2017
2018
2019
2020
2021

166

Assegurar l’ús de l’espai
públic mitjançant la
mediació en situacions
de conflicte o d’usos
inadequats de l’espai
públic.

• Accions dels equips
d’intervenció a l’espai
públic (EIGO i MEINAS).
• Programa A partir del
carrer (APC).

12-16
17-18
19-25

Dept. d’Intervenció
Social a l’Espai Públic,
IMSS.

2017
2018
2019
2020
2021

Cronograma

129

Objectiu

Fomentar el codisseny i la cogestió d’espais públics i equipaments amb la participació
dels i les joves.

Núm.

Mesures

Programa/Projectes/
Accions

167

Gestió parcial per part
dels equipaments joves
de l’espai públic proper
(places, parcs…).

• Pla d’usos de l’espai
públic (3.3.2 I 3.3.8 PAM).
• Pla d’Equipaments
Juvenils 2018-2028.

Equipaments

Dept. de Joventut,
districtes: Espais
i Casals Joves, PIJ.

2017
2018
2019
2020
2021

168

Cogestió i codisseny
d’espais públics i
equipaments amb
participació dels i les joves.

• Taula de patrimoni
ciutadà.
• Impuls de processos
participatius.
• Pla Buits.

Joves
en
general

Dept. de Joventut,
CJB, Dept. d’Ecologia
urbana, Direcció de
democràcia Activa
i Descentralització,
Pla de Barris.

2017
2018
2019
2020
2021

Edats

Referents municipals
i altres agents

Cronograma

Objectiu

Oferir altres espais per al desenvolupament d’activitats destinades a la població
adolescent i jove.

Núm.

Mesures

169

Fer un inventari dels espais
públics i els seus usos per
a pràctiques juvenils a tota
la ciutat.

• Identificació dels usos
existents a l’espai públic
per part dels joves. Pla
d’usos de l’espai públic
(3.3.2 I 3.3.8 PAM).

12-16
17-18
19-25

Dept. de Joventut,
districtes.

2017
2018
2019
2020
2021

170

Obrir espais esportius
i escolars per a activitats
diverses de lliure
concurrència.

• Pla d’usos de l’espai
públic (3.3.2 I 3.3.8 PAM).
• Patis escolars oberts al
barri.

Joves
en
general

CEB, IMEB, districtes,
IBE.

2017
2018
2019
2020
2021

Programa/Projectes/
Accions

Edats

Referents municipals
i altres agents

Cronograma

4.4 Transició ecològica

130
Àrea de
Drets Socials
Pla d’Adolescència
i Joventut 2017-2021

La sostenibilitat és una de les preocupacions més actuals i també una de
les línies de treball més transformadores. És lògic que les noves generacions
s’hi impliquin i alhora siguin un dels
motors del canvi cap a maneres de fer
més sostenibles. D’una banda, perquè
les persones joves són les que actualment estan utilitzant mitjans de transport alternatius als més contaminants,
com la bicicleta. D’altra banda, perquè
poden assumir amb més facilitat algunes noves pràctiques de consum responsable basades en l’intercanvi. Però
també cal sensibilitzar les persones
joves amb relació als residus i a l’estalvi, que són apostes de ciutat per un
model de transició ecològica que porti
a la reducció dels efectes que provoquen el canvi climàtic.

Objectius
• Promoure la mobilitat sostenible
entre adolescents i joves (per tal de
disminuir la presència del vehicle
privat als carrers i espais públics i
reduir els seus efectes en el medi
ambient).
• Sensibilitzar i capacitar les persones
joves en actituds sostenibles
(residus, consums alimentaris i
energètics, etc.).
• Potenciar l’autonomia dels i les joves
amb criteris sostenibles.

El Balanç de 2013-2016 va recollir accions en la línia de la mobilitat sostenible, però poc relacionades amb la
població jove en concret. Per tant, cal
anar molt més enllà i fer-ne una aposta
ferma per la mobilitat sostenible facilitant l’accés al jove, educant i aportant criteris més sostenibles. Cal fer un
abordatge exclusiu a la població adolescent i jove.

131

Mesures
Eix
4. Territori
estratègic
Àmbit

4.4 Transició ecològica

Objectiu

Promoure la mobilitat sostenible entre adolescents i joves (per tal de disminuir la
presència del vehicle privat als carrers i espais públics i reduir els efectes de la mobilitat
en el medi ambient).

Núm.

Mesures

171

• Pla d’equipaments
Dotar tots els barris
juvenils.
d’espais per als joves per
evitar grans desplaçaments • Pla de Barris
i impulsar la mobilitat a peu.

17-18
19-25

Gerència d’Ecologia
urbana-mobilitat,
CJB, Dept. de Joventut,
Pla de Barris.

2017
2018
2019
2020
2021

172

Promoure l’ús del transport
públic entre els i les
adolescents.

• Pla de mobilitat urbana
2013-2018
• Descomptes al transport
públic.
• Nova xarxa de bus.
• Ampliar la (T-Jove a partir
dels 16 anys).

12-16

Gerència d’Ecologia
urbana-mobilitat.

2017
2018
2019
2020
2021

173

Recolzar la mobilitat amb
bicicleta fent descomptes
promocionals al Bicing per
al públic més jove.

• Pla de mobilitat urbana
2013-2018.
• Bicing i aparcaments
de bicicletes i patinets.

12-16
17-18
19-25

Gerència d’Ecologia
Urbana, Bicing,
Dept. d’ús públic.

2017
2018
2019
2020
2021

174

Creació d’aparcament de
patinets i/o bicis davant
i/o dintre dels equipaments
i disposar de recursos per
assegurar-los.

• Pla de mobilitat urbana
2013-2018.
• Bicing i aparcaments
de bicicletes i patinets.
• Amics de la bicicleta.

Joves
en
general

Gerència d’Ecologia
urbana-mobilitat,
Direcció de serveis
infraestructures i espai
urbà, CEB.

2017
2018
2019
2020
2021

175

Transmetre els bons hàbits
de circulació als programes
educatius relacionats amb
la mobilitat i civisme.

• Pla de mobilitat urbana
2013-2018.
• Campanya de seguretat
viària
• Impuls del Bicing entre
els joves.
• Amics de la Bicicleta
• Incentivar l’assistència
a cursos de conducció
sostenible i l’ús de
vehicles elèctrics de
manera sostenible.

Joves
en
general

Guàrdia Urbana,
Gerència d’Ecologia
urbana-mobilitat,
Dept. de Joventut.

2017
2018
2019
2020
2021

Programa/Projectes/
Accions

Edats

Referents municipals
i altres agents

Cronograma
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Objectiu

Sensibilitzar i capacitar les persones joves en actituds sostenibles
(residus, consums alimentaris i energètics, etc.).

Núm.

Mesures

Programa/Projectes/
Accions

176

Promoure el consum de
productes de temporada
basats en la dieta
mediterrània i de qualitat.

• Programes educatius
de Mercats de Barcelona.
• Estratègia de consum
responsable.

Joves
en
general

Mercats de Barcelona,
Dept. de Joventut.

2017
2018
2019
2020
2021

177

Incentivar la implicació
dels joves a les
cooperatives de consum
alimentari.

• Pla de residus zero
(malbaratament
alimentari, km0).

19-25
26-35

Direcció de serveis
d’Economia Cooperativa,
Social. Solidària
i Consum.

2017
2018
2019
2020
2021

178

Promoure la participació
dels joves als mercats
d’intercanvi, de segona mà,
estratègies de reparació,
intercanvi de roba, etc.

• Residu zero. Compromís
ciutadà per la
sostenibilitat 2012-2022.
• Estratègia de consum
responsable.
• Renova la teva roba.

17-18
19-25
26-35

Direcció de serveis
d’Economia Cooperativa,
Social Solidària
i Consum, La Fàbrica
del Sol (Àrea d’Ecologia,
Urbanisme-mobilitat),
districtes: equipaments
juvenils.

2017
2018
2019
2020
2021

179

Adequar les màquines
de venda automàtica dels
equipaments adreçats als
i les joves amb criteris de
comerç just, producció de
proximitat…

• Programa Ajuntament
+ Sostenible.

Joves
en
general

Gerència d’Ecologia
urbana-mobilitat,
districtes,
Consorci d’Educació
de Barcelona,
Dept. de Joventut.

2017
2018
2019
2020
2021

Objectiu

Potenciar l’autonomia dels i les joves amb criteris sostenibles.

Núm.

Mesures

Programes/Projectes/
Accions

180

Difondre el coneixement
de mesures per a l’estalvi
energètic a la llar, en
especial als pisos de
protecció oficial.

• Pla transició energètica.
• Compromís Barcelona
pel Clima.

181

Informar dels sistemes
de recollida selectiva
de residus als pisos de
protecció oficial per
implicar-los a participar-hi.

• Pla residu zero.

182

• Mapa Barcelona
Difondre els equipaments
+ Sostenible, Programa
i programes amb
educatiu Com Funciona
estratègies i activitats per a
Barcelona, ateneus de
joves relacionades amb
fabricació.
la sostenibilitat.

Edats

Edats

Referents municipals
i altres agents

Cronograma

Referents municipals
i altres agents

Cronograma

18-35

Consorci d’Habitatge
de Barcelona,
Gerència d’Ecologia
urbana-mobilitat,
Agència de l’energia.

2017
2018
2019
2020
2021

19-25
26-35

Consorci d’Habitatge
de Barcelona, Gerència
d’Ecologia urbanamobilitat, Direcció de
residus.

2017
2018
2019
2020
2021

Joves
en
general

Gerència d’Ecologia
urbana-mobilitat, IMI
(per als ateneus de
fabricació), equipaments
de la ciutat, ICUB per a
centres cívics.

2017
2018
2019
2020
2021

7. SEGUIMENT I AVALUACIÓ DEL PLA D’ADOLESCÈNCIA
I JOVENTUT (PAJ)

El següent apartat recull de quina manera el PAJ garanteix que els diferents actors
mantinguin un control sobre el seu desenvolupament a través dels processos de seguiment i avaluació. Tal com es detalla a continuació, 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 PAJ. En canvi, l’avaluació
és un procés més complex on a partir dels instruments de seguiment i d’altres fonts
d’informació, els diferents agents valoren diferents elements com la implementació
i els resultats del Pla vinculant-los als seus principis i objectius. Tant el seguiment
com l’avaluació tenen l’objectiu de facilitar el control i el rendiment de comptes, així
com oferir informació rellevant per reorientar i millorar les polítiques recollides al Pla.
Indicadors
d’actuació

(nivell d’implementació)

A

182 mesures
Seguiment del pla
(Rersultats)

SEGUIMENT
I AVALUACIÓ
DEL PAJ

Àrea de
Drets Socials

Indicadors
de resultat
(quantitatiu)

B

44 OBJECTIUS
Avaluació del PAJ

133

Quin impacte ha tingut
el PAJ en els/les joves
Quin impacte ha tingut
en les polítiques de
joventut

En aquests dos processos hi ha un òrgan central que és la Taula de Seguiment i Avaluació del Pla d’Adolescència i Joventut 2017-2020. La Taula representa la concreció
del model de governança del PAJ amb tres esferes en un espai conjunt responsable
de l’avaluació i del govern del Pla pel que fa al control i la implementació. Hi ha altres
espais i actors que formen part dels diferents processos de seguiment i avaluació,
però és aquest òrgan el que dota de cohesió i unitat els dos processos.

Pla d’Adolescència
i Joventut 2017-2021

Seguiment
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El desenvolupament d’un pla estratègic
amb aquesta extensió i complexitat,
on participen en la seva implementació multitud d’agents, serveis i persones amb nivells de coordinació molt
diferents, fa que sigui especialment
necessari generar sistemes de seguiment integral. L’estructuració d’un
model que monitoritzi l’estat de les
accions a realitzar i els seus resultats
esdevé imprescindible, no només per
conèixer amb concreció si cadascuna
de les iniciatives compromeses es du
a terme, sinó també per dotar el Pla
de més cohesió, de sentit d’unitat i de
visió conjunta. El dia a dia del seu desplegament dispers pot portar a la desconnexió, per això el seu seguiment
i avaluació retornen, més enllà de la
direcció tècnica i política global, el pes
al conjunt de la visió estratègica.

En paral·lel, el seguiment també estructura la continuïtat temporal del Pla
d’Adolescència i Joventut. El Pla s’escriu i es presenta a l’inici i té una vigència de quatre anys, però, mentrestant,
allò que el dota de seqüència i permanència és aquest procés de monitoratge
continuat. El procés de recopilació de
dades al llarg de l’any, el seu buidatge,
la seva presa en consideració per part
dels agents de la Taula de Seguiment i
Avaluació del PAJ i l’Informe de seguiment anual resultant estructuren un
monitoratge continuat, que es complementa amb els espais d’avaluació.
La definició d’un sistema d’indicadors ex ante per al seguiment del Pla
expressa un compromís amb aquest
procediment, és a dir, que en establir
des de bon principi l’instrument que el
farà viable, aporta garanties. I, d’altra
banda, aporta neutralitat, ja que assegura que el desplegament de les mesures i accions serà revisat de forma
concisa i en base a allò que s’ha dit que
es faria, no a les possibles eventualitats posteriors.

1.1 Actors i instruments

perquè totes aquestes persones que
han de recopilar les xifres del desplegament del Pla ho facin. Aquest Equip
està format per membres de la Unitat
d’anàlisi de la realitat juvenil i personal tècnica del Departament de Joventut. En conjunt, s’encarrega d’engegar i
coordinar tots els processos del seguiment, així com d’elaborar l’Informe de
seguiment anual del Pla.

La governança del Pla defineix tres
esferes principalment (jove, tècnica
i política) connectades, en aquesta
fase, a la Taula de Seguiment i Avaluació. El monitoratge del desplegament
i la implementació del Pla ha de ser
un procés que compti amb bona part
de tots els actors implicats, tant per a
la recollida d’informació com per a la
valoració posterior. I sobretot perquè
és bàsic per a la governança del Pla que
els agents corresponents comptin amb
informació fidel, veraç, útil i periòdica
sobre l’estat d’execució del mateix.

El seguiment compta amb dos instruments bàsics: el Sistema d’indicadors
de seguiment del Pla i l’Informe de
seguiment anual del Pla. Un cop el conjunt d’indicadors està complimentat i
processat, l’Equip tècnic de seguiment
elabora un informe amb els resultats
i una petita valoració per a cadascun
dels 14 àmbits. Aquest informe es presenta als diversos espais de governança del Pla que el valoren en conjunt
i fan les aportacions que tinguin. En el
cas de l’Espai d’interlocució interdepartamental, que es concreta en reunions bilaterals amb els departaments,
fa el balanç i el retorn només de l’eix
que l’implica (emancipació, transformació, benestar o territori).

Pel que fa a la recollida, és obvi que
la implicació és força diferent per als
diferents actors. És l’esfera tècnica
la que té un paper protagonista en la
compilació de la informació necessària a través d’indicadors, i potser en
alguns casos també la Jove. Aquest
paper capdavanter implica moltes persones i agents tècnics que desenvolupen el Pla i tots els programes, serveis
i accions que s’hi inclouen. L’existència
d’un Equip tècnic de seguiment vetlla

EQUIP TÈCNIC DE SEGUIMENT

SISTEMA
D’INDICADORS
DE SEGUIMENT

INFORMES DE
SEGUIMENT ANUAL
DEL PLA

• Unitat d’anàlisi de
la realitat juvenil
• Equip tècnic
Departament Joventut

REUNIONS ANUALS
DE VALORACIÓ PER
ÀMBITS

TAULA DE SEGUIMENT
I AVALUACIÓ DEL PLA:
•
•
•
•
•

Consell de la Joventut de Barcelona
Node Jove
Espai d'interlocució interdepartamental
Comissió de territori
Comissió política
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1.2 Sistema d’indicadors de seguiment
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El seguiment a través d’indicadors és
l’activitat pròpia del monitoratge de
programes, que es defineix com el conjunt d’activitats adreçades a l’obtenció sistemàtica i contínua d’informació
sobre el seu funcionament amb la finalitat de determinar si es duen a terme
les accions previstes, amb la cobertura prevista i amb una gestió eficient
dels recursos assignats, i de detectar
possibles desviacions.8 El monitoratge
consisteix normalment en la definició
i la informació periòdica d’una sèrie
d’indicadors sobre els aspectes més
destacats de la implementació9.
El seguiment del Pla d’Adolescència
i Joventut 2017-2021 es fa, doncs, en
base al Sistema d’indicadors (veure
document annex del sistema d’indicadors de monitoratge). És un sistema
integral que busca conèixer l’estat del
desplegament de les mesures detallades en el Pla a través dels seus
programes, projectes i accions concretes i dels resultats que han donat.
S’ha escollit aquesta opció, enlloc de
construir indicadors que responguin
directament a l’acompliment de les
mesures, pel seu caràcter intencional, en molts casos amb dificultat per
monitoritzar-ne el desplegament.

8
9

Així doncs, a cada mesura li corresponen diversos indicadors que poden
ser de dos tipus. Quan per la seva idiosincràsia és possible, es prioritzen els
indicadors de resultats, de caire quantitatiu i que busquen obtenir dades
numèriques sobre el grau de cobertura
o d’activitat que ha aconseguit aquella
acció. El seu càlcul i la unitat en què
s’expressen varia en cada cas, així com
la persona/es o servei/s que han de
proporcionar les dades.
D’altra banda, es recorre a indicadors
d’actuació quan, per a la formulació d’aquell servei o acció, es fa molt
difícil obtenir una dada numèrica que
expressi els resultats que genera. En
aquests casos es pretén simplement
donar informació sobre el grau d’implementació d’aquella acció, programa
o iniciativa concreta. Corresponen a
aquesta tipologia tots els indicadors, el
nom dels quals comença per l’expressió “Nivell d’implementació”. En funció
de la situació en què es troba aquella
acció o programa, la persona responsable indicarà un valor del 0 al 7 o un
codi en funció dels cinc nivells o escenaris descrits (desestimat, no iniciat,
iniciat, consolidat i finalitzat).

Rossi, P.H.; Lipsey, M.W.; Freeman, H.E. (2004) Evaluation: a systematic approach. 7th ed.
London: SAGE.
Blasco, J. (2009) Guia pràctica 1 – Com iniciar una avaluació: oportunitat, viabilitat i preguntes
d’avaluació. Barcelona: Ivàlua.

El sistema d’indicadors inclou indicadors de dos tipus, com ja s’ha especificat. En el
cas dels indicadors de resultats, de caràcter quantitatiu, la unitat en què s’expressa
el valor varia en funció de cada cas. Hi ha indicadors quantitatius on el resultat no
permet desagregar aquella xifra entre els diferents grups o perfils de joves i adolescents que són destinataris de l’acció o el projecte. Pot ser per la mateixa naturalesa
del càlcul o perquè el programa o l’activitat concreta no permet obtenir les dades
per impossibilitat, privacitat, etc. Val a dir també que hi ha un nombre important
d’accions que tenen com a destinatari un sector d’una franja d’edat concreta, com
l’adolescent. Per a la resta, en tots aquells casos on sigui possible, s’oferirà el resultat total desagregat per sexes i per franges d’edat quinquennals, adolescents a
banda (15-19, 20-24, 25-29, 30-34).
Els indicadors d’actuació, on els professionals responsables hauran de fer una valoració sobre el nivell d’implementació que té aquella acció inclosa en la mesura corresponent, es concretaran a través de l’escala següent. Dins els quatre grans nivells
o escenaris, es puntuarà del 0 al 7 el grau de desplegament de l’acció o programa en
el cas que estigui en curs, i amb els codis DES i FI, si s’ha desestimat o bé si ja està
finalitzat.
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Color
semafòric
Nivell
d’implementació

Desestimat

Codi/Valor

DES

Descripció

L’acció o programa inclòs
inicialment
en el Pla s’ha
desestimat i no
es desenvoluparà.

No iniciat

0

1

L’acció o programa no s’ha
posat en marxa
(0), està pendent o està en
una fase molt
embrionària (1).

Iniciat

2

3

Consolidat

4

L’acció o programa s’ha
engegat en el
seu disseny
(2) o també en
l’inici de la seva
implementació
(3). El desplegament és, però,
encara parcial
i resulta difícil
saber quina és
la seva acollida
o l’impacte que
generarà (4).

5

6

7

L’acció o programa es troba
en un nivell
avançat de
desplegament
(5). Tots o la
gran majoria
dels recursos i
processos que
inclou estan en
marxa (6) i la
seva implementació genera
impactes (7),
encara que
siguin difícils de
quantificar.

Finalitzat

FI
L’acció o programa s’ha
desenvolupat
en la seva
totalitat. Per la
seva naturalesa
temporal o per
altres decisions, es considera acabat i
tancat.

Molts dels programes monitoritzats
a través del sistema ja tenen el seu
propi sistema d’indicadors de seguiment. Alguns perquè ja existien abans
de la posada en marxa del present Pla
i els nous perquè així s’establiran quan
comencin a funcionar. Així, encara que
no es visualitzin conjuntament, aquest
sistema d’indicadors té una extensió
en forma d’arbre cap a nivells inferiors,
amb indicadors més concrets.
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Garantir un seguiment efectiu i útil
no es fa només amb la definició d’una
sèrie d’indicadors. Cal garantir l’aplicabilitat del sistema i la seva sostenibilitat en el temps. I això vol dir que caldrà
destinar recursos de diferent mena i
que cal preveure’ls. Recursos en forma
de persones que destinin temps a reunir i sistematitzar la informació (Equip
tècnic de seguiment), però també en
forma de protocols i circuits de recollida; en definitiva, de compromís organitzatiu amb la seva realització i la
seva valoració i utilització posteriors.
En aquest sentit, per exemple, es contempla la creació d’un aplicatiu en línia
que permeti el buidatge de dades integrat en una plataforma única per part
de persones i serveis diferents.

1.3 L’Informe de seguiment anual
del Pla
Un cop els indicadors estiguin complimentats i, en els casos que sigui necessari, les dades sumades o calculades,
es presenten als diferents òrgans que
formen part de la Taula de Seguiment
i Avaluació en reunions anuals. Aquestes reunions es convoquen durant el
segon quadrimestre de l’any. S’inclouen les dades de l’any que ha acabat i
les dels anys anteriors en els quals ja
s’ha implementat el sistema d’indicadors. Com s’apuntava abans, tenint en
compte els resultats, l’Equip tècnic de
seguiment elabora una petita valoració
de l’estat del desplegament de cadascun dels 14 àmbits. Aquest informe
preliminar es presenta als diferents
espais de seguiment: CJB, Node Jove,
Comissió Territori, Espai d’interlocució
interdepartamental i Comissió Política.
Amb les aportacions fetes s’elabora
l’Informe de seguiment anual del Pla
definitiu. La idea és que també s’introdueixin propostes de cara a l’any
següent, en funció de l’estat de desplegament de cada àmbit i del reforç que
reclamin mesures o accions concretes. Això servirà per fonamentar el Pla
d’Acció anual de l’any següent. Aquest
document final, l’Informe de seguiment
anual del Pla, és retornat a tots els
agents implicats en el seguiment, però
també a tots els departaments, serveis i equipaments implicats en més o
menys mesura en el desenvolupament
del Pla a través de la reunió anual amb
cadascun dels espais de la governança
(veure punt 5 del Pla).

L’Avaluació del PAJ

Més enllà del seguiment sistemàtic del
compliment i l’evolució de les mesures
recollides al Pla, cal reservar moments,
recursos i espais per fer una valoració
més profunda de quina és l’aportació
del Pla a les intervencions de l’Ajuntament i els diferents actors en les polítiques de joventut a Barcelona. Totes
les intervencions públiques tenen una
raó de ser, un o diversos elements de
la realitat que es proposen transformar o impulsar. L’avaluació consisteix a
revisar de quina manera aquesta intervenció pública està donant resposta
als seus propòsits amb relació a quins
resultats o impactes està obtenint i de
quina manera.
En aquest apartat es defineixen alguns
dels criteris que han de guiar l’avaluació del PAJ, els actors que hi han d’intervenir i alguns recursos i instruments
que poden ser útils per a l’avaluació.
Es tracta doncs de posar les bases per
a l’avaluació futura en tres aspectes.
En primer lloc, es vol definir un model
d’avaluació que respongui a l’esperit
del PAJ, a la seva missió i al model de
governança democràtica en el qual es
fonamenta. En segon lloc, en aquest
apartat d’avaluació hi ha la voluntat
d’establir els moments i els espais
d’avaluació, així com identificar-ne
els instruments i preservar recursos.
Per últim, es procura que el PAJ, en el
moment de la seva formulació, prevegi
criteris i estructures que facilitin la
seva futura avaluabilitat.

2.1 El model d’avaluació
En el moment de la formulació del Pla
es tracta de posar les bases de la futura
avaluació. Es tracta, doncs, d’establir
algunes línies i criteris que garanteixin
que l’avaluació es durà a terme d’acord
amb l’esperit amb què el Pla s’ha plantejat des d’un inici. Però més enllà de
traçar aquestes línies i criteris i identificar alguns recursos, cal deixar marge
perquè en els moments que s’afrontin
les avaluacions previstes, els avaluadors i els diferents agents implicats
puguin desenvolupar les preguntes
d’avaluació i els instruments en funció
de les necessitats i les oportunitats del
moment.
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Pel que fa al model, als fonaments sobre els que s’ha de sostenir l’avaluació del PAJ,
cal tenir en compte quatre elements:
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• Cal tenir present que el PAJ és un pla
estratègic de naturalesa transversal
amb objectius molt amplis, amb
una gran quantitat d’intervencions,
programes i actuacions vinculades
i que afecta multitud d’actors. No
és, per tant, un programa concret
ni una política impulsada per una
sola administració o departament.
Es tracta d’un objecte d’avaluació
extremadament complex. Aquesta
amplitud i complexitat és alhora
el seu principal valor, ja que,
en essència, un pla d’aquestes
característiques el que vol és
millorar la coordinació i establir
lligams entre polítiques i actors
que treballen per la mateixa causa.
Cal plantejar doncs una avaluació
de mirada àmplia que parteixi de la
idea que avaluar el Pla no és només
valorar els programes concrets, sinó
el marc que ofereix el PAJ. Cal ser
conscients que aquesta naturalesa
transversal del Pla també situa
límits, per exemple, en l’exhaustivitat
de l’avaluació dels programes
concrets.
• En relació amb el darrer punt,
l’avaluació haurà de combinar
una doble mirada: d’una banda,
caldrà donar resposta a preguntes
d’avaluació vinculades als objectius
substantius del Pla: quin ha estat
el grau de compliment de les
mesures i els compromisos, de

quina manera s’han afrontat els
objectius, quins resultats han
obtingut les actuacions, com ha
canviat la realitat de les persones
joves i adolescents… Però d’altra
banda, l’avaluació també haurà de
valorar quina ha estat l’aportació
del PAJ, més enllà de servir per
estructurar objectius i actuacions,
i quina ha estat la seva aportació
a l’hora de coordinar serveis,
d’establir dinàmiques de treball en
xarxa, de millorar l’eficiència de les
polítiques de joventut i de generar
un marc de treball comú entre les
administracions, els professionals
de les polítiques de joventut, les
entitats i els joves.
• L’avaluació ha de tenir en compte
que el PAJ respon a un principi de
governança democràtica pel que
s’entén que les polítiques públiques
es dissenyen i s’implementen en
un entorn complex on els diferents
agents implicats han de poder
intervenir en una lògica horitzontal
de cooperació, treball en xarxa
i participació democràtica10.
En el pla de l’avaluació, això implica
que cal procurar que els diferents
agents implicats en les polítiques
de joventut (les anomenades esferes
jove, tècnica i política) participin en
l’avaluació aportant informació,
la seva perspectiva i valorant el Pla
i les polítiques.

10 Stoker,G. (2006) “Public value management: a new narrative for a network governance”, American
Review of Public Administration, volumen 3, nº 1, pp. 41-57

2.2 Actors, instruments i nivells d’avaluació
Els actors definits en l’apartat de seguiment segueixen sent els actors rellevants en els
moments d’avaluació. Tot i així, per afrontar l’avaluació s’incorporen dos instruments:

• L’equip avaluador consisteix en
un grup reduït de persones que es
fan càrrec de l’execució del procés
d’avaluació. Són les persones
encarregades de sistematitzar la
informació útil per a l’avaluació, de
facilitar els espais de participació
i debat i d’informar dels resultats.
Aquest equip està format per
l’Equip tècnic de seguiment del PAJ,
al qual s’hi afegeixen una o dues
persones expertes en avaluació i un
responsable tècnic de joventut de
l’Ajuntament. L’equip avaluador ha
de tenir un contacte estable amb
cadascun dels actors de l’avaluació.

• Els espais d’avaluació són aquells
punts de trobada i debat dels actors
de l’avaluació de les esferes jove,
tècnica i política. L’equip avaluador
dissenya un procés d’avaluació on
aquests actors intervenen en els
diferents estadis de l’avaluació des
de la formulació de les preguntes
fins a la valoració final dels resultats.
Per això en l’inici de l’avaluació es
defineix un disseny metodològic on
es recullen els grups de discussió i
altres tècniques i espais a partir dels
quals es vehicularà la participació
dels actors en l’avaluació. En el
moment de dissenyar l’avaluació
també cal concretar de quina manera
es despleguen aquests espais: la
seva composició, descentralització
territorial, moments, funcions, etc.

TAULA DE SEGUIMENT I AVALUACIÓ DEL PAJ 2017-2021
NIVELL
VALORATIU/
PRESCRIPTIU

NIVELL
ANALÍTIC

NIVELL DE
SEGUIMENT
I RECOLLIDA
D’INFORMACIÓ

Espais d’avaluació del PAJ
Esfera jove

Equip
avaluador
del PAJ

Esfera tècnica

Esfera política

Unitat d’anàlisi de la realitat juvenil
Informa de seguiment
anual del PAJ

Registres propis
dels serveis
implicats

Sistema
d’indicadors de
seguiment del PAJ

Enquesta a la joventut
de Barcelona 2020

Indicadors i
memòries altres
plans i programes

Sistema
d’indicadors
de la realitat
juvenil
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L’equip avaluador és, per tant, el responsable de definir metodològicament l’avaluació tenint molt en compte la participació dels diferents actors a partir dels espais
d’avaluació. Cal, en qualsevol cas, que l’avaluació tingui en compte tres nivells:
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• Nivell de seguiment i recollida
d’informació: aquest nivell de
l’avaluació fa referència a aquelles
fonts de dades i informació útil
sobre el funcionament i els resultats
dels diferents programes i accions
vinculats al Pla. Evidentment, els
instruments de seguiment del Pla,
definits a l’apartat anterior (com el
sistema d’indicadors de seguiment
o l’informe de seguiment anual)
representen una font de dades
sistematitzada indispensable per a
l’avaluació.
Hi ha, però, altres fonts d’informació
amb les quals pot comptar
l’equip avaluador en funció de les
preguntes d’avaluació. Pel que fa,
per exemple, a la realitat juvenil i
la seva evolució, es podrà comptar
amb l’Enquesta a la joventut 2020.
Seria interessant comptar amb un
sistema d’indicadors de la realitat
juvenil a Barcelona que contribuís al
monitoratge anual de la situació de
la joventut a la ciutat.
Pel que fa als recursos vinculats a
les polítiques de joventut, a més dels
recursos del sistema de seguiment,
es pot recórrer a altres fonts, com el
registre propi dels serveis implicats
o els sistemes de seguiment dels
altres plans i programes de la resta
de departaments de l’Ajuntament.
En aquest nivell seria interessant
plantejar una enquesta als
professionals que treballen amb
joventut a la ciutat.

• Nivell analític: aquest nivell fa
referència a aquelles tasques
i agents que intervenen en el
procés d’avaluació facilitant el
processament de les dades i la
seva interpretació. Aquesta tasca
recau fonamentalment sobre l’equip
avaluador que pot recolzar-se en
altres serveis i unitats d’anàlisi i
documentació.
• Nivell valoratiu i prescriptiu: en el
nivell valoratiu i prescriptiu hi trobem
aquells espais de debat on els
diferents actors del PAJ participen
en les grans decisions de l’avaluació
i en la valoració de la informació
a avaluar. En una avaluació, a
part de la recollida d’informació i
la seva anàlisi, hi ha d’haver una
part valorativa que contribueixi a
donar indicacions de millora de les
polítiques públiques. Aquest és el
paper d’aquest nivell de l’avaluació
i és on s’introdueix de forma més
clara la dimensió qualitativa de
l’avaluació. Per això, aquí és on
prenen protagonisme el que hem
anomenat espais d’avaluació, que
són la plataforma de participació
dels diferents agents implicats en la
governança del Pla.

La Taula de Seguiment i Avaluació del PAJ, en el seu rol d’òrgan de govern i seguiment del Pla, juga un paper d’àrbitre i ha de facilitar el desplegament de l’avaluació.

2.3 Fases d’avaluació i calendari
Més enllà de les iniciatives d’avaluació que puguin anar sorgint en programes concrets, el PAJ, en el seu període d’aplicació 2017-2021, ha d’afrontar dos moments o
fases d’avaluació: una avaluació intermèdia a mig període d’aplicació del Pla i una
avaluació final. Aquestes dues fases d’avaluació han de tenir un enfocament diferent
atenent al moment del PAJ en què es duran a terme.

• L’avaluació intermèdia, que es
durà a terme al llarg del 2019, s’ha
de centrar a preguntar-se si la
implementació del PAJ s’està duent
a terme en funció d’allò previst, si
s’estan abordant els objectius que
s’han identificat, si s’han engegat les
mesures previstes, o si s’han generat
els instruments per fer-hi front. Les
preguntes d’avaluació en aquest
moment han de respondre a aquests
elements de procés i contribuir
a identificar elements que calgui
corregir per millorar l’assoliment
final dels objectius.

• L’avaluació final o ex post s’afronta
un cop ha finalitzat el període previst
del Pla. En aquesta avaluació també
es poden afrontar aspectes vinculats
a la implementació per valorar fins
a quin punt i de quina manera s’ha
dut a terme allò previst. Però aquest
també és el moment adient per
valorar quins han estat els resultats
del Pla; és en aquesta avaluació on
cal preguntar-se fins a quin punt
s’han assolit els objectius, de quina
manera ha canviat la realitat sobre
la qual s’està intervenint i, en el cas
que sigui possible, valorar quin ha
estat l’impacte que ha tingut el Pla
sobre aquests canvis.

INFORME ANUAL
PLA D’ACCIONS
INFORME ANUAL
PLA D’ACCIONS
INFORME ANUAL
PLA D’ACCIONS

2020

2021

2019
INFORME ANUAL
PLA D’ACCIONS

2018
INFORME ANUAL
PLA D’ACCIONS

2017

ENQUESTA DE
JOVENTUT DE
BARCELONA 2020

BALANÇ A MEITAT DEL PLA:
Acaluació amb els actors en
relació a l’acompliment dels
objectius (B)

Avaluació final del Pla:
Resultats d’indicadors
Avaluació amb les i els
diferents agents

PROPOSTES
PER AL NOU
PLA JOVE
2022-2026
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2.4 L’avaluació del Pla com a marc

144
Àrea de
Drets Socials
Pla d’Adolescència
i Joventut 2017-2021

Més enllà d’un instrument per posar
ordre als diferents programes i accions
i vincular-los a objectius compartits,
un pla estratègic com el PAJ aporta un
valor afegit relacionat amb la intenció
de transmetre una certa manera de
fer en les polítiques d’adolescència i
joventut, pensant i actuant de forma
estratègica, incorporant els diferents
actors i millorant l’eficiència treballant
en xarxa11. Per això entenem que l’avaluació del PAJ no s’ha de limitar a valorar si les accions previstes al Pla s’han
dut a terme i han assolit els resultats
esperats, sinó que cal que l’avaluació
es plantegi preguntes relacionades
amb com el Pla ha contribuït a generar
sinèrgies de treball compartit, com ha
promogut la participació de diferents
agents de joventut o com a transmès
una certa idea d’unitat en la intervenció en adolescència i joventut.

Per això, a més de fixar-se en els objectius substantius del Pla, l’avaluació,
en les seves diferents fases, s’ha de
preguntar sobre el seu paper i els elements que es desprenen de l’aposta de
la planificació estratègica. En concret,
l’avaluació també s’haurà de preguntar sobre els criteris o principis que es
defineixen a la Guia de Plans Estratègics Municipals12:
• La transversalitat
• La territorialitat
• La contribució tècnica
i participació social
• La gestió relacional

11 Crespo, R., Codern, N. i Cardona, A. «Guia per a l’avaluació d’un pla local de salut. Una mirada
qualitativa». Servei de Salut Pública, Diputació de Barcelona, 2016.
https://www.diba.cat/documents/713456/87815624/GuiaAvaluacioPlaLocalSalut/84fe06bc3f49-44b5-854c-d1dffbe623b7.
12 Ajuntament de Barcelona (2015). Plans estratègics municipals. Guia pràctica per a la construcció,
seguiment i avaluació dels plans municipals. Departament de Planificació i Processos.

ANNEXOS

ANNEX 1: MEMÒRIA PARTICIPATIVA
1. Participants al Pla d’Adolescència i Joventut 2017-2021:

• Carmen Andrés. Regidora d’Infància,
Joventut i Gent Gran.
• Josep Barberà. Cap de Gabinet
de la Regidora d’Infància, Joventut
i Gent Gran.

146
Àrea de
Drets Socials
Pla d’Adolescència
i Joventut 2017-2021

• Abdou Mawa Ndiaye. Tècnic de
l’Observatori Català de la Joventut.
• Aida Guillén. Directora de Serveis de
Drets de Ciutadania i d’Immigració.
• Ainhoa Giménez. Informadora dels
Punts “Jove, Informa’t i Participa”.
• Alba Garrido. Tècnica de
Comunicació del Sistema Integral
d’Informació Juvenil.
• Albert Arce. Informador dels
Punts d’Informació Juvenil.
• Albert Pérez. Consell Municipal
d’Educació de Barcelona.
• Alex Salvador. Dinamitzador de
l’Espai de Gent Gran La Violeta.
• Alfons Hurtado. Tècnic de la
Direcció de Serveis a les Persones
i al Territori.
• Alfonso Jurado. Informador dels
Punts d’Informació Juvenil.
• Alícia Aguilera. Cap Departament
de Joventut.
• Amparo Cerezo. Cap del
Departament d’Associacionisme
i Iniciatives Ciutadanes.
• Ana Lemkow. Direcció de Serveis
de Drets de Ciutadania i
d’Immigració.
• Ana Maria Palau. Directora de
Serveis Socials Bàsics Territorials.
• Andreu Agustín. Tècnic del
Departament de Promoció de
Drets de les Dones i LGTBI.
• Anna Desola. Associació de Joves
Estudiants de Catalunya.
• Anna Escudero. Informadora dels
Punts “Jove, Informa’t i Participa”.
• Anna Gonzalez. Casal de Gent Gran
Paraguai-Perú.

• Anna Montolio. Tècnica del
Departament de Promoció
de la Infància.
• Anna Xartó. Educadora Social dels
Punts Aquí t’Escoltem.
• Arantxa Perellón. Esplai Escó.
• Assumpta Soler. Cap de Gabinet
de l’Institut Municipal de Persones
amb Discapacitat.
• Bàrbara Melenchón. Cap del
Departament d’Atenció a les Dones.
• Bàrbara Roig. Cap del Departament
d’Atenció i Acollida per la Violència
Masclista.
• Beatriz Garcia. Tècnica del
Departament de Programes de
Temps i Economia de les Cures.
• Berta Argany. Cap de Gabinet de
la Gerència del Consorci d’Educació
de Barcelona.
• Blanca Berard. Tècnica de la
Direcció de Serveis a les Persones
i al Territori.
• Carla Barrenechea. Presidenta del
Consell de la Joventut de Barcelona.
• Carla Valle. Informadora del Centre
d’Informació i Assessorament
Juvenil.
• Carles Gil. Cap del Departament
de Promoció de la Infància.
• Carlos Caño. Dinamitzador del Casal
de Joves Palau Alós.
• Carlos Izquierdo. Conseller-Tècnic de
la Direcció de Serveis a les Persones
i al Territori.
• Carlos Tomás. Educador Social als
Punts Aquí t’Escoltem.
• Carmen Díez. AFA Les Corts: Centre
de Formació de Persones Adultes.
• Carmina Català. Cap del
Departament de Planificació
i Processos.
• Carmina Ruiz. Cap de Comunicació
de la Direcció de Serveis a les
Persones i al Territori.

• Carolina Marcos. Dinamitzadora de
l’Eix Jove de l’Eixample.
• Celia Nisarre. Consell de la Joventut
de Barcelona.
• Claudia Raya. Cap del Departament
de Família i Infància.
• Conrad Pérez. Progess S.L.
• Cristian Layos i Irene Oliva. Directors
del Casal de Joves Casa Sagnier.
• Cristina Cazorla. Puça Espectacles.
• Cristina Colmena. Tècnica de la
Direcció de Serveis a les Persones
i al Territori.
• Cristina Valios. Tècnica de la Borsa
d’Habitatge de Barcelona.
• Cristòfol Collado. Tècnic de l’Institut
Municipal d’Esports de Barcelona.
• Damaris Fernàndez. Lletrada de la
Gerència d’Habitatge.
• David Garcia. Informador dels Punts
“Jove, Informa’t i Participa”.
• David Gotor. Equip d’Intervencions
de Grups Organitzats.
• David Motoso. Dinamitzador de
l’Espai Jove Garcilaso.
• Dolors Saladrigas. Tècnica del
Departament d’Associacionisme
i Iniciatives Ciutadanes.
• Domènec Grané. Informador dels
Punts “Jove, Informa’t i Participa”.
• Edu Gómez. Informador dels
Punts “Jove, Informa’t i Participa”.
• Elena Herranz. Cap del Departament
de Transversalitat de Gènere.
• Elisabeth Ulibarri. Directora de
l’Espai Jove Garcilaso.
• Elisenda Gellida. Tècnica de la Taula
d’Infància, Adolescència i Família
La Marina.
• Elisenda Ortega.
Departament de Democràcia Activa
i Descentralització.
• Enric Miró. Gestor d’Itínere-Serveis
Juvenils.
• Enric Morillo. Brigada SOS.

• Erica Busto. Dinamitzadora de
l’Espai Jove La Fontana.
• Estel Crusellas. Coordinadora
del Centre d’Igualtat i Recursos
per a les Dones.
• Ester Vidal. Cap de la Direcció de
Serveis d´Economia Cooperativa,
Social, Solidària i Consum.
• Eva Guillén. Educadora Social als
Punts Aquí t’Escoltem.
• Eva Jou. Cap de Gabinet
de la Gerència d’Habitatge.
• Eva Perfecto. Tècnica de la
Direcció de Serveis a les Persones
i al Territori.
• Ferran Capeta. Sol de Baix.
• Fina Pidelaserra. Coordinadora
de l’àmbit social del departament
de Pla de Barris.
• Fina Pidelassera. Coordinadora
de l’àmbit social del Departament
de Pla de Barris.
• Frederic Solé. Dinamitzador
del Casal de Joves Sagnier.
• Gemma Jover. Monodestudio.
• Georgina Subiela. Informadora
dels Punts d’Informació Juvenil.
• Gerard Capó. Director Tècnic
de Programes d’Actuació per a
l’Ús Digne de l’Habitatge.
• Glòria Martínez. Tècnica
del Departament de Promoció
de la Infància.
• Guillem Mir. Informador dels
Punts d’Informació Juvenil.
• Helena Caro. Informadora dels
Punts d’Informació Juvenil.
• Helena Guiu. Directora de
l’Espai Jove La Fontana.
• Imma Sampé. Directora
de la Direcció de Serveis a les
Persones i al Territori.
• Inés Guirado. Directora del Casal
de Joves Palau Alós.
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• Irene Muro. Espai d’Adolescents
Jovecardí.
• Iu Pino. Tècnic de la Direcció de
Serveis a les Persones i al Territori.
• Ivan Jiménez. Director de la Direcció
de Serveis a les Persones i al Territori.
• Jamnica Sampons. Tècnica dels
equipaments de joves de Les Corts.
• Jessica Martínez. Dinamitzadora
dels Punt d’Informació Juvenil.
• Joan Andre. Plataforma d’Informació
Juvenil de Les Corts.
• Joan Pol Sala. Director de l’Espai
Jove Bocanord.
• Joan Punset. Tècnic de la Direcció de
Serveis a les Persones i al Territori.
• Jordi Baroja. Director del Centre
Jove d’Anticoncepció i Sexualitat.
• Jordi Capell. Consell de la Joventut
de Barcelona.
• Jordi Estivill. Unitat d’Anàlisi
de la realitat Juvenil del Centre
d’Informació i Assessorament
per a Joves.
• Jordi Lluís Casals. Informador
dels Punts d’Informació Juvenil.
• Jordi Sánchez. Gerent de l’Institut
Municipal de Serveis Socials.
• Jordi Vergés. Tècnic de la Direcció
de Serveis a les Persones i al Territori.
• Jose Antonio Martín. Director
de la Direcció d’Acció Educativa.
• Jose Cabrero. Assessor Extern
del Departament de Joventut.
• Josep Alert. Informador dels
Punts d’Informació Juvenil.
• Josep Bordaran. Figols Zona Verda.
• Josep M. Elias. Tècnic del
Departament de Promoció
de la Infància.
• Josep M. Queralt. Promoció
dels Drets a les Dones.
• Josep Ramón Domingo.
Consorci d’Educació de Barcelona.

• Joshua Juan. Dinamitzador de
l’Espai Jove Garcilaso.
• Júlia Boada. Consell de la Joventut
de Barcelona.
• Júlia Mas. Centre de Recursos
per a les Associacions Juvenils
de Barcelona.
• Júlia Quintela. Tècnica de la
Direcció de Serveis a les Persones
i al Territori.
• Júlia Valentín. Plataforma Informació
Juvenil de Les Corts.
• Laia de Eguia. Informadora als
Punts d’Informació Juvenil.
• Laia Forné. Directora de Democràcia
Activa i Descentralització.
• Laura Álvarez. Tècnica del Centre
per a la Igualtat i Recursos per a
les Dones.
• Laura Cruz. Informadora dels
Punts d’Informació Juvenil.
• Laura Ferrer. Educadora Social
dels Punts Aquí t’Escoltem.
• Laura Jiménez. Psicòloga dels
Punts Aquí t’Escoltem.
• Laura López. Dinamitzadora
dels Punts d’Informació Juvenil.
• Laura Terraza. Educadora Social
als Punts Aquí t’Escoltem.
• Laura Trujillo. Institut Municipal
de Persones amb Discapacitat.
• Laura Vilaplana. Direcció de
Serveis de Drets de Ciutadania
i d’Immigració.
• Lola Garcia. Tècnica de la Direcció de
Serveis a les Persones i al Territori.
• Lorena Ventura. Directora Operativa
de Programes Transversals.
Barcelona Activa.
• M. Carmen Jiménez. Assessora
d’Habitatge Compartit al Centre
d’Informació i Assessorament
per a Joves.

• M. Elena Navarro. Cap de
comunicació de l’Institut de Cultura
de Barcelona.
• Magda Orozco. Directora de la
Direcció de Serveis d’Infància,
Joventut i Gent Gran.
• Maika Farriols. Directora del Centre
d’Informació i Assessorament per a
Joves.
• Malu Baldisones. Dinamitzadora
dels Punts d’Informació Juvenil.
• Manel Zamorano. Plataforma
Informació Juvenil de Les Corts.
• Manuel Punsoda. Director de la
Direcció de Promoció Educativa.
• Marià Gàlvez. Coordinador de l’Equip
d’Intervenció de Grups Organitzats.
• Marià Garrido. Qualitat del Sistema
Integral d’Informació Juvenil.
• Maria Gas. Directora de la Direcció
de Feminismes i LGTBI.
• Maria Manyosa. Dinamitzadora
de l’Espai Jove La Fontana.
• Maria Pastor. Programes
BCN Interculturalitat.
• Maria Quintana. Dinamitzadora del
Centre Cívic Convent de Sant Agustí.
• Maria Rosa Torrent. Informadora
dels Punts d’Informació Juvenil.
• Maria Sebastià. Tècnica de la
Direcció de Serveis a les Persones
i al Territori.
• Maria Truñó. Directora de l’Institut
d’Infància i Adolescència de
Barcelona.
• Marialba Llurba. Informadora dels
Punts “Jove, Informa’t i Participa”.
• Marifé Calderón. Cap de la Direcció
de Serveis de Drets a la Ciutadania
i Immigració.
• Marina Lumeras. Informadora dels
Punts “Jove, Informa’t i Participa”.
• Marina Mañas. Cap del Departament
d´Intervenció Social a l´Espai Públic.

• Marina Rahola. Centre de Recursos
per a les Associacions Juvenils de
Barcelona.
• Marina Sánchez. Direcció de Serveis
i d’Atenció i Acollida a Immigrants.
• Mario Granados. Director de
projectes d’Iniciatives i Programes.
• Mariona Buxadé. Tècnica de la
Direcció de Serveis a les Persones
i al Territori.
• Mariona Moratona. Directora del
Servei per a adolescents i famílies.
• Marta Fité. Institut Municipal de
Serveis Socials.
• Marta Isert. Directora de la
Direcció de Serveis a les Persones
i al Territori.
• Marta Jiménez. Assessora
laboral del Centre d’Informació
i Assessorament per a Joves.
• Marta Rovira. Assessora externa
del Departament de Joventut.
• Marta Serra. Servei de Dinamització
Juvenil.
• Marta Serra. Tècnica de la
Direcció de Serveis a les Persones
i al Territori.
• Marta Soldevila. Consell de
la Joventut de Barcelona.
• Martí Costa. Dinamitzador de
l’Espai Jove La Fontana.
• Martí Niubó. Director d’Equipaments
de l’Institut Municipal d’Esports
de Barcelona.
• Mercè de la Torre. Associació
per l’altre cor cremat de Barcelona.
• Merche Avilés. Tècnica de la
Direcció de Serveis a les Persones
i al Territori.
• Miguel Alerm. Informador dels
Punts d’Informació Juvenil.
• Miquel Rubio. Centre Obert
Les Corts-Sants.
• Miquel Urmeneta.
Col·legi Major Pedralbes.
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• Mireia Bazuelo. Informadora
dels Punts d’Informació Juvenil.
• Míriam Melero. Equip d’Intervenció
de Grups Organitzats.
• Míriam Sant José. Coordinadora dels
Punts “Jove, Informa’t i Participa”.
• Mónica Vidal. Plataforma infantil
i juvenil de les Corts.
• Monste Pujol. Centre per a
Famílies amb Adolescents.
• Montse Ardanuy. Tècnica de la
Direcció de Serveis a les Persones
i al Territori.
• Montse Sòria. Coordinadora
del Servei de Dinamització Juvenil.
• Montserrat Blanes. Directora
de projectes de Fundació BCN
Formació Professional.
• Nerea Pueyo. Educadora Social
als Punts Aquí t’Escoltem.
• Núria Bolao. Plataforma Juvenil
i Infantil de Les Corts.
• Núria Guash. Centre d’Informació
i Assessorament per a Joves.
• Núria Martínez. Departament
de Drets de Ciutadania.
• Núria Tomàs. Esplai Escó.
• Olaya Marín. Associació de
Joves Estudiants de Catalunya.
• Ona Camps. Psicòloga dels
Punts Aquí t’Escoltem.
• Oriol Nicolau. Consell de la
Joventut de Barcelona.
• Oscar Rebollo.
Director d’Acció Comunitària.
• Paco Ramos. Director Executiu
d’Estratègies d’Ocupació.
Barcelona Activa.
• Pati Sarrias. Tècnica de la
Direcció de Serveis a les Persones
i al Territori.
• Pau Serracant. Sociòleg
i Coordinador de recerca.
Observatori Català de la Joventut.

• Paula Garcia. Punts Aquí t’Escoltem.
• Pep Montes. Gerent de l’Associació
Catalana d’Empreses del Lleure,
l’Educació i la Cultura.
• Pepa Pérez. Tècnica de la Direcció de
Serveis a les Persones i al Territori.
• Pere Ros. Gerent de la Fundació
BCN Formació Professional.
• Pere Soler. Dr. Interuniversitari
en Joventut i Societat.
Universitat de Girona.
• Pilar Dueso. Barcelona Activa.
• Pilar Moros. Tècnica de la Direcció de
Serveis a les Persones i al Territori.
• Pilar Navarro. Cap del Departament
d´Intervenció Social a l´Espai Públic.
• Pilar Solanes. Cap del Departament
de Salut.
• Pura Casañas. Departament de
Gent Gran.
• Rafael Tubau. Tècnic de la
Direcció de Serveis a les Persones
i al Territori.
• Ramon Barbet. Tècnic de la
Direcció de Serveis a les Persones
i al Territori.
• Ramon Sanahuja. Cap de la
Direcció de serveis d’Atenció
i Acollida a Immigrants.
• Ramon Vilà. Tècnic de la Direcció de
Serveis a les Persones i al Territori.
• Raquel Somavilla. Dinamitzadora
Districte de Sarrià-Sant Gervasi.
• Raquel Valenzuela. Assessora de
mobilitat del Centre d’Informació
i Assessorament per a Joves.
• Raúl Abril. Psicòleg del Servei
per a adolescents i famílies.
• Rebeca Cosano. Dinamitzadora
juvenil de l’Espai Jove Garcilaso.
• Roger Puig. Informador dels
Punts d’Informació Juvenil.

• Roser Francisco. Servei per
a adolescents i famílies.
• Roser Latorre, Isabel Pagès,
Juani Gómez, Eva Urrutia,
Joan Recasens, Toni Ribes,
Marta Gibernau, Àlex Méndez,
Ona Garcia.
Departament de Joventut.
• Rubén Redondo. Dinamitzador al
Casal de Joves de la Prosperitat.
• Rubén Valdepeñas.
Servei de dinamització juvenil.
• Sandra Domingo.
Centre Cívic Barceloneta.
• Sandra Leiva. Punts Aquí t’Escoltem.
• Santi Caño. Coordinador del Sistema
Integral i d’Informació Juvenil.
• Sara Gargallo. Psicòloga dels
Punts Aquí t’Escoltem.
• Sara Gil Ribas. Plataforma Juvenil
i Infantil de Les Corts.
• Sílvia Hernández.
Centre d’Assessorament Acadèmic
per a Joves.
• Sílvia López. Coordinadora
del projecte de Sales d’Estudi.
Fundació Pere Tarrés.
• Sílvia Marteles. Departament
de Planificació i Processos.
• Sonia Ricondo. Eixigim Espais.
• Sonia Ruiz. Cap del Departament
de Transversalitat de Gènere.
• Susana Chorda. Informadora
dels Punts d’Informació Juvenil.
• Tona Fernández.
Consell de la Joventut de Barcelona.
• Toni Gassó. Tècnic de l’Espai Jove
Garcilaso.
• Txus Auñón. Tècnic de la Direcció de
Serveis a les Persones i al Territori.
• Úrsula Ibar. Eixigim Espais.
• Víctor Arrufat. Esplai Natzaret.

• Xavi Cubells. Director de la
Direcció de Serveis a les Persones
i al Territori.
• Xavi Ruiz. Dinamitzador dels
Serveis de Dinamització Juvenil.
• Xavier Coll. Director de l’Espai Jove
Les Basses.

Node de Joves:
Adrià Herrero, Alejandro Martínez, Alexèider Pérez, Ana Lucía Olivos, Anabel
Gonzalez, Arnau Boix, Carolina Marcos,
Edgar Vinyals, Elisabet Sabaté, Erik
Fabra, Frank Garcia, Jennifer Casal,
Joan Martínez, Joan Marc López, Jordi
Quiñonero, Lynda Daniella Vivas, María
José Melo, Renzo Panocicini, Rita
Giménez, Touqeer.

Educadors i Educadores del Programa
“A partir del Carrer”:
Aida Ruiz, Albert Verdaguer, Ariadna
Sánchez, Candela Pérez, Carlos Amaya,
Domnei Fabré, Elena Fernàndez, Elisabet Brosa, Elisabet Díaz, Emili Jorrin,
Fran Ortiz, Georgina Serrano, Hèctor
Fernàndez, Iolanda Perez, Joaquin
Besora, Jordi Amadó, Jordi Ruiz, Karim
Bennaser, Kepa Bengoechea, Laia
Boldú, Marc Mumburú, Maria del Carmen Caballero, Maria Casalà, Maria
Otero, Mariglín Bocanegra, Meritxell
Carreño, Montse Sanz, Núria Florit, Óliver Trives, Patricia Garcia, Pere Miquel
Elizalde, Rachid M. Mohtar, Ramón
López, Sofia Ferrís, Tania Zafra, Walter
Martí, Xavi Serradell.
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2. Participants al Pla per al Foment de l’Ocupació Juvenil de Qualitat
2016-2020 (Eix 1, Àmbit 2)

Ajuntament de Barcelona:
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• Gerardo Pisarello. Primer tinent
d’alcaldia.
• Laia Ortiz. Tercera tinenta d’alcaldia.
• Carmen Andrés. Regidora d’Infància,
Joventut i Gent Gran.
• Laura Pérez. Regidora de
Feminismes i LGTBI.
• Agustí Colom. Regidor d’Empresa
i Turisme.
• Miquel Àngel Essomba. Comissionat
d’Educació i Universitats.
• Jordi Via Llop. Comissionat
d’Economia Cooperativa,
Social i Solidària i Consum.
• Miquel Miró. Cap de Gabinet.
Primera tinència d’alcaldia.
• Josep de Barberà. Cap de Gabinet.
Regidoria d’Infància, Joventut i Gent
Gran.
• Marta Cruells. Cap de Gabinet.
Regidoria de Feminismes i LGTBI.
• Sara Berbel. Directora General de
Barcelona Activa i gerent de Política
Econòmica i Desenvolupament Local.
• Albert de Gregorio. Gerent d’Empresa
i Turisme.
• Paco Ramos. Director Executiu
d’Estratègies d’Ocupació de
Barcelona Activa.
• Lorena Ventura.
Directora Operativa de Programes
Transversals. Barcelona Activa.

• Sara Díaz. Responsable d’Orientació
i Recerca de Feina. Barcelona Activa.
• Maria Gas. Directora de Feminismes
i LGTBI.
• Sonia Ruiz. Departament per a la
Transversalitat de Gènere (DTG).
• Estel Crusellas. Centre per a la
Igualtat i Recursos per a les Dones
(CIRD).
• Àngels Santigosa. Directora
d’Estudis. Gerència de Política
Econòmica i Desenvolupament Local.
• Xavier Rubio. Tècnic de projectes
del Comissionat d’Economia
Cooperativa, Social i Solidària
i Consum.
• Joan Recasens, Isabel Pagès,
Marta Gibernau, José Cabrero,
Roser Latorre,
• Juani Gómez, Toni Ribes.
Departament de Joventut.
• Marta Jiménez i Laura Barrabés.
Assessores laborals XPIJ
(Xarxa Punts d’Informació Juvenil).
• Laura Fernández. Tècnica
Coordinadora de Serveis i Projectes
d’Orientació. Barcelona Activa.
• Sara Casas Torrens. Tècnica
Coordinadora de Projectes
Transversals d’Ocupació.
Barcelona Activa.
• Maria Berga, Adela Margalef,
Jenifer Martínez i Alba Subirats.
Equip d’Impulsores Garantia Juvenil.

Grups municipals, membres de la Taula de seguiment:
• Candidatura d’Unitat Popular (CUP).
Maria Rovira, regidora, i Carla Benito,
delegada.
• Ciutadans. Marilén Barceló, regidora,
i Germán Prado, assessor.
• Ciutadans. Francisco Sierra, regidor,
i Júlia Barea, consellera.
• Convergència i Unió. Raimond Blasi,
regidor.
• Esquerra Republicana de Catalunya.
Montserrat Benedí, regidora.
• Esquerra Republicana de Catalunya.
Jordi Castellana, conseller.
• Partit Popular. Boris Valls, conseller.
• Partit Socialistes de Catalunya.
Laura Millán (JSC).
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Serveis públics, entitats i representats sectorials que formen part de la Taula
o han participat en el procés:
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• ACELLEC. Pep Montes, gerent.
• Acció solidària contra l’atur.
Inma Noguera, Marina Fraile,
Mònica Sellés i Adrià Marqués.
• Acció Jove/CCOO. Adrià Labazuy,
Albert Bargalló, José Antonio Vizuete
i Irene Ortiz.
• Associació Barcelona Comerç.
Vicenç Gasca i Salvador Albuixech.
• Associació Catalana d’Empreses
de Seguretat. Josep Roset.
• AVALOT/UGT. Afra Blanco.
• CÀRITAS. Elisabeth Viles,
Cristina Velázquez i Albert Martín.
• Catalunya Centre Logístic.
Santiago Bassols, director.
• CECOT. Pere Ejarque.
• Consell de la Joventut de Barcelona.
Oriol Nicolau, Joan Bestard,
Julia Boada, Tona Fernández
i Sara Segarra.
• Consorci de Serveis Socials.
Josep M. Salgado.
• Consorci d’Educació. Lourdes
Tamayo i Jose Antonio Martín.
• CP’AC. David Martínez.
• Equip d’Assessorament Laboral
(EAL). Laura Felices.
• Escola Superior d’Hostaleria
de Barcelona. Iñaki Gorostiaga,
director general.
• FECETEC. Miquel Vidal.
• Federació de Cooperatives de
Treball de Catalunya. Victor Galmés.
• FEMAREC. Esther Sancho i Massó.
• FEPA. Ana Villa.
• Foment del Treball. Yesika Aguilar
i Mireia Recio Ortega.
• Fundació Adsis. Daniel Juan Garcia.
• Fundació Ared Jove. Xavier Villarejo,
director.

• Fundació BCN Comerç:
eixos Barcelona. Alfons Barti
i Prosper Puig.
• Fundació BCN Formació
Professional. Pere M. Ros
i Montse Blanes.
• Fundació els Tres Turons.
• Fundació Èxit. José Alonso.
• Fundació Intermedia. Ruth Ibars.
• Fundació Joia. Jordi Formiguera.
• Fundació ONCE. Ester Tórtola.
• Fundació Paco Puerto. Maite Palau.
• Fundació Salut i Comunitat.
Sandra Tatay.
• Fundació Trinijove. Marc Serrano
i Yolanda Burgüeño.
• Institut per al Desenvolupament
de la Formació i Ocupació (IDFO).
Mireia Galobardes.
• Impulsem SCCL. Vanessa Cayuela.
• Gremi d’Empresaris de Cinema.
Mª Pilar Sierra.
• Gremi de Tintorers i Bugaders
de Barcelona. Dionisio Mesa.
• La Confederació. Laia Grabulosa.
• Mercabarna. Maite Palat i Josep
Tejedo.
• Ocean Port Vell (Port de Barcelona).
Maria José Díaz.
• ONCE. Francisco Navarro.
• PIMEC. Silvia Miró i Teo Méndez.
• Probens. Pere Cobo.
• Servei d’Ocupació de Catalunya
(SOC). Jesús Quiroga i Marta
Massagué.
• Universitat Politècnica de Catalunya
(UPC). Sisco Vallverdú.
• Universitat Autònoma de Barcelona.
Marta Rovira, doctora.

ANNEX 2:
APORTACIONS JUVENILS AL PLA D’ADOLESCÈNCIA I JOVENTUT.
Procés participatiu entitats “SACSEGEM LA CIUTAT!”

PARTICIPACIÓ I
ASSOCIACIONISME

Millorar la participació juvenil a la ciutat i donar suport al teixit associatiu juvenil;
facilitar la seva tasca i promoure’n el reconeixement social.
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1

Assegurar la participació institucional de les associacions juvenils,
mitjançant el Consell de la Joventut de Barcelona (CJB), en els òrgans de
participació de la ciutat i reformular espais i processos de participació
per aprofundir en l’exercici de la democràcia participativa. Promoure
la participació estable del CJB en aquells espais de discussió que es
creguin oportuns impulsats per l’Ajuntament de Barcelona.

5

Assegurar que els processos par ticipatius endegats des de
l’Ajuntament siguin decisoris i vinculants; garantir la participació de la
gent jove en tots els estadis dels processos i fer un retorn de resultats
i conclusions.

29

Facilitar l’aparició de campanyes publicitàries i de sensibilització en
mitjans de comunicació locals i nacionals. Establir convenis amb els
mitjans de comunicació per tal que dediquin un espai als projectes
dirigits i/o adreçats a joves.

37

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

Facilitar l’ús de l’espai públic per promoure la vida comunitària i els projectes
compartits i contribuir a l’apoderament de la joventut a través de la promoció de la
gestió associativa d’equipaments juvenils i esportius.
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40

Habilitar espais adequats per a la socialització de les persones joves i
per a que puguin fer ús de l’espai públic sense que sentin que molesten;
promoure espais públics propis com per exemple múltiples bancs en
una plaça, taules de ping pong, skateparcs, espais de ball, etc.

52

Elaborar un nou Pla d’Equipaments Juvenils que garanteixi una visió de
ciutat, una planificació integral i que mantingui una continuïtat en el
temps, amb una vigència superior als cinc anys. Promoure el Pla com
un document amb entitat pròpia que concreti les mesures. Adaptar
les tipologies i els estàndards d’equipaments juvenils a les noves
necessitats i a les realitats territorials de cada districte mantenint una
coherència amb visió de ciutat en l’execució de les mesures.

58
i 59

Reconèixer el valor afegit de la gestió ciutadana i associativa com a
política que aposta per l’apoderament i participació de la ciutadania, la
vinculació dels i les joves al seu entorn i el foment de l’associacionisme
i la comunitat. Consolidar i potenciar la modalitat de gestió associativa
reconeguda a la Carta Municipal en els termes en què ho reclama la
Plataforma per la Gestió Ciutadana.

ASSOCIACIONISME
EDUCATIU

Donar suport a l’acció educativa dels esplais i caus; vetllar pel seu reconeixement
institucional i social, garantir-ne el finançament i treballar per a l’accés a locals
dignes per dur terme la seva activitat.
157

87

Millorar el finançament de l’Associacionisme Educatiu. Crear un
sistema similar al de Campanya de Vacances d’Estiu, per facilitar que
infants i joves en situació de vulnerabilitat econòmica participin de les
activitats d’associacionisme educatiu al llarg del curs.

93

Regular l’ús d’equipaments públics per part d’associacions educatives
entenent que escoles, centres cívics o equipaments juvenils són espais
que poden donar resposta a les necessitats d’aquestes entitats pel
que fa als locals.

100

Donar suport institucional a l’organització d’actes de reconeixement de
l’associacionisme educatiu.
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EDUCACIÓ
AL LLARG
DE LA VIDA

Concebre l’educació com un procés continuat i transversal a les nostres vides
i com una eina per afavorir la igualtat d’oportunitats. Consolidar el model públic
d’educació i treballar amb el conjunt de la comunitat educativa de cara a impulsar
una educació integral i de qualitat per a tothom.
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102
i 103

Transformar els consells escolars, municipal i de districte, en consells
d’educació, incorporant-hi la resta d’agents educatius que actualment
no hi són presents.

108

Reconèixer les associacions i sindicats d’estudiants com a espais
d’educació en ciutadania i en la participació democràtica i impulsar
projectes concrets que comptin amb aquest tipus d’entitats.

125

Fer pressió i emprendre accions per pal·liar els efectes negatius
que la LOMCE està tenint per la comunitat educativa, especialment
per l’alumnat (pèrdua de poder dels consells escolars de centre, per
exemple.

HABITATGE

Entendre l’habitatge com un eix clau en el foment de l’emancipació juvenil i proposar
mesures concretes adreçades a joves. Fer èmfasi en els models d’habitatge
alternatius, fer visibles les bones pràctiques i impedir l’especulació immobiliària.
159

126

Des tinar una par tida del pressupos t municipal a foment ar
l’emancipació juvenil en funció de criteris de renda, facilitar ajuts
transitoris a persones de menys de 30 anys per tal que puguin iniciar
un projecte de vida autònom.

130

Reservar un percentatge per a menors de 35 anys en les promocions
d’habitatge protegit de l’Ajuntament, amb condicions avantatjoses per
a aquelles rendes més baixes.

134

Analitzar les necessitats en matèria d’habitatge jove als districtes i
barris per poder promoure la creació de plans territorials d’habitatge
per a joves.

136

Elaborar un cens públic i consultable dels immobles buits a la ciutat.
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OCUPACIÓ

Fomentar l’ocupació juvenil i garantir els drets i deures de la joventut treballadora.
Promoure models d’autoocupació i teninr en compte la inserció laboral dels i les joves.
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156

Potenciar, donar a conèixer i dotar de contingut les oficines públiques
d’ocupació ja existents, sobretot del Servei d’Ocupació de Catalunya,
en coordinació amb la Xarxa de Punts d’Informació Juvenil (PIJ) de la
ciutat i el servei de Barcelona Activa.

162

Garantir que les assessories laborals del Servei d’Informació Juvenil
de Barcelona són gestionades per entitats juvenils especialitzades;
prioritzar el model de gestió associativa.

165

Redactar un document consensuat entre Barcelona Activa, les
organitzacions sindicals i el CJB que reculli els criteris de contractació
de qualitat en el mercat laboral. Aquests criteris i condicions haurien
d’acompanyar el desplegament del Pla per al Foment de l’Ocupació
Juvenil de Qualitat i ajudar a identificar quines ofertes laborals poden
formar part de la borsa pública d’ocupació.

166

Reservar un percentatge per la contractació de persones joves en
l’oferta pública de l’Ajuntament de Barcelona. Exigir aquesta quota en
les empreses subcontractades per part de l’ens municipal.

176

Garantir que les empreses subcontractades per l’Ajuntament de
Barcelona siguin empreses amb Responsabilitat Social Corporativa.

182

Iniciar una transició de la Formació Professional cap al model de
Formació Professional Dual que garanteixi contractació juvenil i amb
cotització a càrrec de l’empresa.

190

Realitzar un seguiment estadístic i sociològic de l’exili juvenil
i incorporar aquestes dades a l’anàlisi sobre l’estat de la joventut de
la ciutat.
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INCLUSIÓ

Treballar per la igualtat efectiva d’oportunitats i de recursos per participar
plenament en la vida econòmica, social i política i perquè totes les persones joves
gaudeixin d’unes condicions de vida dignes. Habilitar mecanismes per garantir la
justícia social i suprimir les desigualtats estructurals del sistema.
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194

Garantir les necessitats socials d’accés a un habitatge digne
i assequible a les persones que no poden fer-ho a través de l’oferta
del mercat.

197

Fer efectius tant la Renda Garantida de Ciutadania com el Salari Mínim
de Ciutat.

200

Permetre l’entrada de menjar fet a casa als centres educatius i habilitar
part dels menjadors per aquest propòsit.

206

Establir un percentatge de treballadors a l’administració pública
reservat per a persones en risc d’exclusió social.
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FEMINISMES

162

Treballar per incloure la perspectiva de gènere i feminista a totes les polítiques
municipals per millorar les condicions de les dones que pateixen discriminació per
raó de gènere. Eradicar les violències masclistes i aconseguir la igualtat efectiva
entre totes les persones.
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224

Realitzar formació als centres educatius en matèria d’assetjament
i establir una persona referent en cadascun dels centres per a la
detecció de l’assetjament cap a nenes, adolescents i joves. Realitzar
estudis entorn el ciberassetjament.

LGBTI

Treballar per eradicar la LGBTI-fòbia i les violències que se’n deriven i promoure el
respecte a la diversitat afectivosexual i de gènere; garantir una atenció de qualitat
a totes les persones LGBTI.
163

247

Instar les administracions competents a incloure al currículum escolar
l’educació afectivosexual des de la primera infància i posar a disposició
dels i les joves informació sobre les associacions i els col·lectius LGBTI
als centres educatius.

258

Prioritzar la lluita contra la LGBTI-fòbia en aquells barris, districtes
o territoris més vulnerables a aquest tipus de violències.

271

Donar a conèixer la llei 11/2014 entre les persones dels col·lectius
LGBTI i desenvolupar estratègies comunicatives concretes dirigides
a les dones.
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DIVERSITAT
FUNCIONAL

Garantir els drets de les persones amb diversitat funcional, promoure el
desenvolupament de polítiques i programes per assegurar la seva emancipació i
autonomia en tots els àmbits de la vida: formatiu, laboral i social i comunitari.
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277

Enfortir la tasca d’inserció laboral que es realitza des de l’Institut
Municipal de Persones amb Discapacitat (IMD) i l’Equip d’Assessorament Laboral (EAL), especialment en l’empresa ordinària i en el cas de
joves amb diversitat funcional.

279

En els processos d’oposicions a l’Ajuntament de Barcelona garantir
l’accessibilitat de les proves i assegurar que els llocs de treball
siguin accessibles. Augmentar el percentatge de places reservades a
persones amb discapacitat del 5% al 7% i promoure que aquesta quota
es distribueixi entre les diverses categories tècniques.

282

Vetllar pel bon funcionament democràtic dels organismes municipals
en matèria de diversitat funcional i promocionar la plena participació
de la ciutadania en aquests ens.

INTERCULTURALITAT

Fer de Barcelona una ciutat d’acollida en què les persones que hi viuen tinguin
garantits els seus drets; potenciar la tasca de les organitzacions que els defensen
i hi treballen a favor.
165

289

Introduir la perspectiva intercultural en totes les activitats que
desenvolupa l’Ajuntament de Barcelona per comprometre’s en la lluita
contra la discriminació cap a joves d’origen estranger.

290

Potenciar la Xarxa Antirumors des de la vessant juvenil i fer-la més
transversal.

309

Incloure la diversitat a les campanyes i la línia gràfica de l’Ajuntament
de Barcelona.

311

Vetllar perquè a la ciutat no es vulnerin els drets fonamentals.
Posicionar-se, des de l’Ajuntament, en contra dels Centres
d’Internament d’Estrangers i utilitzar totes les eines al seu abast per
assegurar el seu tancament.
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SALUT

Entendre la salut com quelcom més complert que l’absència de malaltia. La salut ha
de ser la base per crear mesures garants d’un nivell òptim de benestar.
166

La salut és una qüestió transversal però emmarcada en l’àmbit juvenil destaquen la
salut sexual, reproductiva, mental i emocional.
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317

Dotar de recursos i reforçar els programes i serveis especialitzats en
l’atenció a joves en matèria de sexualitat i salut sexual.

328

Sol·licitar la consideració dels mètodes barrera i els productes
d’higiene femenina com a productes de primera necessitat

336

Capacitar les entitats juvenils per garantir la salut mental entre les
persones que hi participen. Entendre la salut mental com quelcom que
escapa les malalties i que abraça els estats sentimentals i emocionals.

DROGUES

Treballar per reduir els riscos del consum de drogues i fer-ho amb perspectiva
àmplia i comprensiva a favor de l’efectivitat en la promoció dels hàbits saludables i
el control de les substàncies addictives.
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350

Potenciar la figura d’«agents de salut» amb presència a espais d’oci
nocturn i de carrer i donar suport a entitats que ja realitzen aquest
tipus d’actuacions.

361

Crear un espai d’atenció i acompanyament a persones menors
consumidores.
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SOSTENIBILITAT

Gaudir de la ciutat d’una manera més sostenible; emprar energies renovables,
apostar per a un model de transport net i accessible al jovent i fomentar les
economies transformadores i el consum responsable i de proximitat.
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365,
366,
367
i 368

Promoure l’accés universal al transport públic garantir-ne plenament
l’ús a les persones amb mobilitat reduïda. Reduir les tarifes per a
persones joves, ampliar la T-Jove fins als 29 anys i facilitar l’accés al
transport públic a les associacions juvenils.

372

Ampliar la xarxa de carrils bici de la ciutat. Prioritzar els carrils
segregats, millorar la connectivitat entre ells i la conflictivitat entre
usuaris de la via pública. Estudiar la possibilitat de crear carrils bici
elevats.

389

Implementar un sistema de recuperació d’envasos amb retorn econòmic
i/o social de manera que s’involucri els comerços i la ciutadania.

390

Utilitzar estris reutilitzables (plats, gots…) en tots els esdeveniments
promoguts per l’Ajuntament. Difondre els espais de lloguer de materials
per a ús ciutadà i associatiu.

407

Crear serveis i equipaments que acompanyin específicament les
iniciatives i projectes juvenils d’economia social per tal que esdevinguin
exitosos.

409

Elaborar campanyes d’informació, sensibilització i promoció
d’experiències innovadores en altres economies que incloguin
cooperatives de consum i xarxes d’intercanvi de productes i serveis
així com bancs del temps.

416

Enfortir espais de debat i difusió de l’actualitat ambiental.

CULTURA

Apropar la cultura a les persones joves. Facilitar la participació de la joventut en
la gestió i promoció cultural per tal que el jovent esdevingui un actor clau en la
definició de les polítiques culturals, com a impulsor de la creació i no només com a
consumidor d’esdeveniments i espectacles.
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424

Estendre a tota la ciutat biblioteques de proximitat obertes de dilluns
a diumenge, analitzar la demanda d’obertura i adaptar els horaris a les
necessitats i usos (biblioteques de districte: 65 hores / biblioteques de
barri: 33-40 hores).

437

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

440

Donar suport a aquelles iniciatives d’oci alternatiu i cultura dispersa
promogudes des de l’associacionisme juvenil. Garantir la seva
participació a les activitats culturals de la ciutat i als esdeveniments
organitzats en col·laboració amb l’Ajuntament de Barcelona.

Pla d’Adolescència
i Joventut 2017-2021

PAU I
COOPERACIÓ

Promoure la cultura de pau a la ciutat i l’educació pel desenvolupament com a eina
de sensibilització i construcció d’una societat més justa i conscient. Donar suport
als projectes de cooperació impulsats per l’associacionisme juvenil.
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451

Reduir la burocràcia dels projectes de cooperació i dels projectes
d’educació pel desenvolupament de Barcelona Solidària.

457

Treballar per tal que el discurs crític entorn la pobresa global es difongui
als mitjans de comunicació, tant locals com nacionals. Transmetre al
missatge des dels espais de difusió de l’Ajuntament.

460

Eliminar qualsevol presència militar en espais públics de la ciutat de
Barcelona, com la participació de l’exèrcit al Saló de l’Ensenyament.

461

Evitar la relació amb governs que no respecten els drets humans i
trencar l’agermanament de Barcelona amb Tel Aviv.

Informe de resultats “Node de joves”

Projecte:
Node Jove. Pla d’Adolescència i Joventut 2017-2021
Barcelona, Setembre de 2016 - Juny de 2017

Promotor:
Ajuntament de Barcelona
Departament de Joventut
Direcció de Serveis d’Infància, Joventut i Gent Gran
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Elisabet Sabaté, Erik Fabra, Frank Garcia, Jennifer Casal, Joan Martínez,
Joan Marc López, Jordi Quiñonero, Lynda Daniella Vivas, María José Melo,
Renzo Panocicini, Rita Giménez, Touqeer

Àrea de
Drets Socials
Pla d’Adolescència
i Joventut 2017-2021

INTRODUCCIÓ
1.1 CONTEXT
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El Node de Jove és un grup de joves
amb edats compreses entre 17 i 30
anys, format a través del contacte
directe amb joves provinents de col·
lectius i equipaments juvenils, vinculats a projectes d’actuació que s’estan
duent a terme als barris i districtes i
que no estan relacionats amb el món
associatiu. Algunes de les persones
joves que participen en el “node” estan
implicades des de fa poc en el projecte
de treball sobre espai públic, d’altres
són usuàries d’equipaments i d’altres
són persones joves que no han tingut
cap contacte amb els recursos i serveis juvenils de la ciutat.
El Node Jove sorgeix amb la finalitat
de representar la veu dels i les joves
de Barcelona mitjançant la participació activa en la definició i el seguiment del Pla d’Adolescència i Joventut
2017-2021 elaborat pel Departament
de Joventut de l’Ajuntament de Barcelona, de manera que sigui un punt de
connexió entre l’actuació municipal i
els sectors socials o entorns en què hi
pot haver punts de vista diferents dels
que expressen les entitats juvenils.
Tant mateix, constitueix una fórmula
d’assaig, un intent d’anar més enllà en
l’exercici d’escoltar joves de sectors
socials on la participació organitzada i
formalitzada és menys habitual.
La participació en el Node Jove ha estat
totalment lliure i voluntària. No obstant
això, la implicació i el compromís de
cadascú han estat indispensables per
garantir un bon treball en equip i, conseqüentment uns bons resultats que
reflecteixin els interessos i les necessitats de la població jove.

El grup s’ha reunit aproximadament
cada 8 setmanes en equipaments
públics de la ciutat. D’altra banda, gràcies a les tecnologies de la informació i
la comunicació (TIC) s’ha creat un espai
de treball a distància i mantingut una
comunicació constant. També s’han
realitzat entrevistes amb cadascun
dels i les membres durant el procés.

OBJECTIUS GENERALS

• Generar una xarxa activa al voltant del nou Pla d’Adolescència i Joventut
2017-2021 i conèixer i fer valdre el treball realitzat per part de la xarxa.
• Definir una forma de comunicació i representació oberta i horitzontal dels
col·lectius i els i les joves en el marc de la redacció del pla, i donar veu a qui
normalment no té accés a canals de representació i participació.
• Generar un procés de reflexió compartida entre els i les joves de Barcelona
i legitimar el grup per a la realització de propostes i seguiment del document
del Pla.
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METODOLOGIA
Les polítiques de joventut han de tenir
una clara funció transformadora i
generar un impacte positiu en la realitat i l’entorn del territori. Per aquest
precís motiu no és possible treballar
per als i les joves de manera aïllada,
sinó que s’ha de comptar amb la seva
participació activa en la definició i execució del Pla.
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El procés, que es va iniciar el setembre
del 2016, s’ha basat en una metodologia participativa per permetre crear
espais de construcció col·lectiva d’anàlisi i de treball conjunt a dos nivells.
Un primer nivell que va correspondre
a la fase de diagnosi de necessitats
amb la finalitat de recollir i escoltar les
experiències i sensibilitats dels i les
joves del grup en diverses esferes de la
seva vida.
D’altra banda, un segon nivell de propostes d’acció, en què es va treballar
entorn les mesures del Pla.
Juntament amb el Departament de
Joventut es van establir els criteris
de conformació del Node per garantir
representativitat territorial, horitzontalitat i diversitat (LGTBI, funcional,
origen, població en risc d’exclusió…). La
representativitat territorial es va basar
en els districtes actuals de la ciutat de
Barcelona.

A l’hora de determinar la constitució
del grup es va fixar el criteri d’arribar a
joves no associats a cap entitat o xarxa
i que no tinguessin canals d’interlocució directa amb l’Ajuntament. Per això
aquesta recerca es va vincular a usuaris actius d’equipaments i serveis
públics juvenils. Després es va estendre a altres moviments socials i equipaments de gestió cívica.
Relació De col·lectius, equipaments i
serveis que han participat en la constitució del node:
• Casal de Joves Palau Alòs
• Eix Jove de l’Eixample
• Ateneu Engranatge
• Ateneu Nou Barris
• Taula de Joves Trinitat Nova
• Casal Roquetes
• Assemblea Joves del Besòs
• Espai Jove Les Basses
• Espai Jove La Fontana
• CIAJ (Centre d’Informació i
Assessorament per a Joves)
• Espai Jove Garcilaso
• APC (A Peu de Carrer) Les Corts
• Espai Jove Fontana
• SAIF (Centre per a Families
amb Adolescents) i ATE’s (Aqui
t’escoltem).
• Punts JIP (Jove, Informa’t i Participa)

El Node ha fet un total de 4 sessions
a les quals cal sumar una darrera trobada de tancament i retorn. Al seu torn
cal tenir en compte el procés d’entrevistes i les aportacions puntuals recollides en la bústia nodejoves@bcn.cat
així com tot el treball fet a través d’un
entorn online que es va crear pe a facilitar un flux d’informació més proper i
dinàmic.

RESULTATS
A continuació es recullen totes les propostes treballades per part de les persones
membres del Node Jove:
Educació

Habitatge

1. Adaptar els Programes de
Garantia Social a les necessitats
o inquietuds dels joves (“no
totes volem ser perruqueres ni
jardiners”).
2. Redefinir el concepte d’educació/
formació com un concepte més
global que abasti més enllà de
l’educació reglada.
3. Incidir en l’orientació professional
i en les habilitats de recerca de
feina en el marc del currículum
acadèmic.
4. Instaurar pràctiques professionals
monitorades en tots els itineraris
formatius. Establir convenis de
qualitat que defineixin clarament
els continguts de les pràctiques i
garantir l’aprenentatge basat en
aquests continguts.
5. Reconèixer les competències
transversals derivades d’altres
experiències vitals i en especial
del món associatiu.
6. Realitzar trobades per compartir
experiències formatives per tal
d’orientar i compartir amb les i els
adolescents i joves els diferents
itineraris possibles.

7. Garantir i fer d’intermediari en
l’accés dels i les joves a l’habitatge
a través de taxacions per compres
o lloguers i amb la facilitació de
tràmits i garanties als llogaters.
8. Facilitar l’accés al primer
habitatge. Reservar habitatges
per a joves. No és necessari que
tots siguin públics. També es pot
establir una borsa d’habitatge
gestionada per l’Ajuntament el
qual faci de mediador en relació al
lloguer, garantint preus raonables i
justos.
Igualtat i diversitats
9. Tractar la consciència i
sensibilització de la ciutadania a
través dels mitjans de comunicació
(campanyes tipus Xarxa antirumors
als mitjans de comunicació i xarxes
socials).
10. Fomentar les tecnologies per
facilitar l’accés als i les joves a
informació relacionada amb la
discriminació (exemple Whatsapp
en el cas del CJAS o del servei Aquí
t’Escoltem).
11. Promoure mitjans de comunicació
per a les víctimes de la intolerància
(Oficina per la No Discriminació).
Informar els i les joves directament
als centres educatius i vincular
l’Oficina per la No Discriminació
als centres, als serveis i als
equipaments juvenils.
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12. Oferir càpsules formatives
sobre la resolució de conflictes,
la comunicació no-violenta
i la negociació. Oferir-ho als
centres educatius i als serveis i
equipaments juvenils.
13. Redefinir el concepte de diversitat
(es fa referència a un possible
programa jove de la Xarxa
antirumors).
14. Promoure el contacte entre
associacions de col·lectius
minoritaris i aquelles que treballen
la diversitat (xarxa de coordinació
per la diversitat).
15. Facilitar l’accés als i les joves
d’orígens diversos a caus, esplais i
altres entitats associatives.
Participació i associacionisme
16. Donar cobertura a projectes i
iniciatives que no tenen forma
associativa.
17. Potenciar la comunicació entre
districtes. Crear un espai “núvol”
de fàcil accés per facilitar la
comunicació i la informació entre
les diferents entitats a escala de
barri i de districte.
18. Espai per compartir recursos.
Línies de subvenció perquè les
entitats i associacions puguin fer
trobades per facilitar la coneixença
i compartir recursos i projectes.
19. Creació d’un espai virtual de
participació dinamitzat, amb
múltiples serveis i vinculat
a equipaments juvenils. Es
coordinaria amb un equip de treball
que ho supervisés.

Cultura i creació
20. Disposar de plataformes legals i
reglades al carrer i transport públic
per a artistes joves (referència
“murs lliures”).
21. Facilitar l’ús dels escenaris públics
als i les artistes joves (referència
“Pla de Xoc cultural als Barris”).
22. Fomentar l’intercanvi entre els
propietaris dels bars i els joves
artistes de cada barri. Es proposa
la idea d’una Borsa de bars que
faciliti espais als i les joves artistes
per a actuar (es planteja fer una
prova pilot i que la publicitat i algun
tipus de subvenció aniria a càrrec
de l’Ajuntament).
23. Fer servir els diferents
equipaments públics i de gestió
cívica com a plataforma per
donar a conèixer l’art jove. Es
planteja la possibilitat que les i
els artistes joves puguin actuar,
amb la corresponent compensació
econòmica, a hospitals, centres
residencials, centres cívics, espai
públic, etc.
24. Repensar el vessant artístic als
centres educatius. Fer valdre
les assignatures com plàstica
o música i equiparar-les a
assignatures com llengües o
matemàtiques.
25. Incentivar el mentoratge d’artistes
des de l’institut. Trobar espais
d’exposicions als patis de les
escoles.

Salut integral i esport
26. Fomentar i promoure eines
de mediació i integració pels
col·lectius de joves i adolescents
des dels centres educatius. Es
proposen mòduls formatius
o activitats pedagògiques
relacionades amb la gestió de
conflictes i la gestió d’emocions
(referència Punts JIP).
27. Fomentar equipaments
esportius als barris i que
estiguin dinamitzats. Es parla
de la possibilitat d’un servei de
dinamització juvenil de barri.
(Referència Escoles obertes, Pla de
Barri).
28. Fomentar esports minoritaris
(referència corfbol) i dinamitzar
amb escoles i entitats de barri
(referència Escoles obertes).
29. Fer visible i potenciar la pràctica
esportiva de la dona i trencar amb
la divisió per gènere (referència
corfbol).
30. Coordinar amb el Consorci
d’Educació un sistema de préstec
de recursos esportius per garantir
l’accés dels i les joves de la ciutat a
tots els esports.
31. Oferir espais d’intimitat per
abordar temes de salut sexual
i reproductiva (“Tarda Jove” als
centres de salut).

32. Oferir educació i recursos respecte
la salut vinculada al consum de
drogues, no només des del punt de
vista de la prevenció, sinó tenint
en compte que molts joves prenen
drogues i necessiten conèixer i
controlar els riscos.
33. Promoure les proves ràpides de
detecció del VIH. Establir espais
rotatoris per fer aquestes proves a
centres educatius o altres espais
vinculats al jovent perquè sigui més
proper. Que també es proporcioni
informació i assessorament.
34. Psicòlegs itinerants especialitzats
en joves. Potenciar els “Aquí
t’escoltem” i expandir la seva àrea
d’actuació a tots els serveis de
joventut.
Oci i lleure.
35. Aplicar arguments o valors en
contra del masclisme, racisme i
LGTBI-fòbia a les ordenances que
regulen l’activitat privada a espais
d’oci. Oferir als joves informació i
eines sobre com denunciar aquests
fets. Crear una aplicació de
denúncia.
Coordinació territorial
36. Creació d’una figura institucional
encarregada de recollir informació
dels diferents àmbits dels
districtes per tenir-les disponibles
i compartir. Que es promogui un
equip de coordinació per definir
polítiques transversals de joventut.
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Equipaments juvenils i espai públic
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37. Garantir la reserva de llocs de
feina per a grups en situació de
vulnerabilitat en els equips de
gestió dels equipaments juvenils.
Es parla de joves amb diversitat
funcional, origen divers, malaltia
mental, joves sense experiència
professional, etc. Es proposa
que es faci extensible a tot
l’Ajuntament.
38. Legitimar l’ús que fan els joves de
l’espai públic i dels equipaments.
39. Ampliar els horaris i recursos del
transport públic en horari nocturn,
especialment en cap de setmana.
40. Equilibrar recursos al territori.
Crear espais físics amb
equipaments i recursos mínims
a tots els districtes, basar
aquests espais en un estudi sobre
necessitats als barris.
41. Jornades intergeneracionals.
Tenir un grup interdepartamental
(Direcció d’Infància, Joventut
i Gent Gran) que promogui
activitats comunes entre persones
de diverses edats. Al mateix
temps generar espais (i dotar-los
de pressupost) per a la interacció
i programació conjunta d’activitats
entre joves i adults. Promoure
la capacitat de treball dels joves
i les seves habilitats per compartir.
Adolescents
42. Servei d’orientació laboral adreçats
a adolescents. Definir aquest
servei, itinerants o no, als instituts,
centres cívics i equipaments de
joventut perquè assessorin sobre
el món laboral i que siguin de fàcil
accés per a les i els adolescents.

ANNEX 3: GLOSSARI- ABREVIATURES

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

IMEB: Institut Municipal d’Educació de Barcelona.
CEB: Consorci d’Educació de Barcelona.
IMSS: Institut Municipal de Serveis Socials.
CSS: Centre de Serveis Socials.
CJB: Consell de la Joventut de Barcelona.
ICUB: Institut de Cultura Urbana de Barcelona.
IES: Institut d’Educació Secundària.
APC: Programa “A partir del carrer”
XPIJ: Xarxa de Punts d’Informació Juvenil.
SOC: Servei d’Ocupació de Catalunya.
Fundació BCN FP: Fundació Barcelona de Formació Professional.
IMPD: Institut Municipal de Persones amb Discapacitat.
OND: Oficina per la No Discriminació.
SAIER: Servei d’Atenció a Immigrants, Emigrants i Refugiats.
XESAJE: Xarxa d’Entitats Socials d’Assessorament Jurídic d’Estrangeria.
OIM: Organització Internacional per les Migracions.
CRAJ: Centre de Recursos per a les Associacions Juvenils.
CIRD: Centre per a la Igualtat de Recursos per a Dones.
CJAS: Centre Jove d’Anticoncepció i Sexualitat.
IBE: Institut Barcelona Esports.
FEEB: Fundació per l’Esport i l’Educació de Barcelona.
IMI: Institut Municipal d’Informàtica.
TMB: Transports Metropolitans de Barcelona.
PIJ: Punts d’Informació Juvenil.
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ANNEX 4: RELACIÓ DE DOCUMENTS I PLANS

Plans municipals que tenen relació amb el Pla d’Adolescència i Joventut:
PAM Espai Públic:
ht tp://ajuntament.barcelona.cat /dretssocials/sites/default /files/ar xiusdocuments/pam_joventut_i_espai_public.pdf
Pla pel Dret a l’Habitatge 2016-2025:
http://habitatge.barcelona/sites/default/files/documents/1_analisi_i_diagnosi_fi.pdf
Pla de Xoc Cultural als Barris:
http://ajuntament.barcelona.cat/premsa/wp-content/uploads/2016/09/Mesura-deGovern-cultura-barris-1.pdf
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Pla de Barris:
http://pladebarris.barcelona/
Pla per la Justícia de Gènere 2016-2020:
ht tp://ajuntament.barcelona.cat /dretssocials/sites/default /files/ar xiusdocuments/pla_per_la_justicia_de_genere.pdf
Pla d’Acció sobre Drogues 2017-2020
ht tps://www.decidim.barcelona /processes/1/f/1/proposals/899? feature_
id=1&locale=ca&participatory_process_id=1
Sacsegem la ciutat! Reivindicacions de l’associacionisme juvenil per a Barcelona:
http://www.cjb.cat/wp-content/uploads/2017/02/OR-pla-joveISSUOK.pdf
Pla d’Impuls de l’Economia Social i Solidària a Barcelona 2016-2019:
http://www.economiasolidaria.org/files/plaAltresEconomies.pdf

Pla per al Foment de l’Ocupació Juvenil i de Qualitat 2016-2020:
ht tp://ajuntament.barcelona.cat /dretssocials/sites/default /files/ar xiusdocuments/pla-foment-ocupacio-juvenil-de-qualitat-2016-2020.pdf
Pla de Salut Mental 2016-2020:
http://eldigital.barcelona.cat/wp-content/uploads/2016/07/Pla-Salut-Mental-1.pdf
Pla Barcelona Interculturalitat:
http://www.bcn.cat/novaciutadania/pdf/es/PlaBCNInterculturalitatCast130510_es.pdf
Projecte Educatiu de Ciutat. Pla d’acció 2016-2019:
http://ajuntament.barcelona.cat/pec/
Pla Estratègic de l’Esport 2012-2022:
http://ajuntament.barcelona.cat/esports/sites/default/files/Llibre%20Pla%20
estrat%C3%A8gic%20de%20l%27Esport%20de%20Barcelona%202012-2022.pdf
Pla per la diversitat sexual i de gènere 2016-2020:
https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat /jspui/bitstream/11703/98748/1/
plalgtb_2016.pdf
Pla de mobilitat urbana 2013-2018:
http://bcnecologia.net/sites/default/files/proyectos/pmu-bcn-2013-2018_
introduccio_i_diagnosi.pdf
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