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Estructura del Pla 

EL SEGUIMENT I L’AVALUACIÓ AL PAJ 

El PAJ garanteix que els diferents actors mantinguin un control 

sobre el seu desenvolupament a través dels processos de 

seguiment i avaluació. El procés de seguiment consisteix en una 

sèrie d’instruments i processos mecànics que informen 

fonamentalment sobre l’estat de compliment de les mesures que 

recull el Pla. 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 

avançar, reorientar o millorar les polítiques recollides al Pla.  

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 PAJ; des 

del seu inici i durant la seva vigència, allò que el dota de seqüència 

i permanència és aquest procés de monitoratge continuat  

Per al seu monitoratge, el PAJ estableix un sistema d’indicadors ex 

ante. Es tracta d’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 els resultats 

obtinguts, aportant garanties i neutralitat. 

En un últim nivell de concreció hi ha les  

accions/programes/projectes on es vinculen les mesures amb 

aquestes actuacions específiques que les despleguen. Els 

indicadors que monitoritzen el desplegament del PAJ, fan 

referència a la majoria d’accions, programes i serveis detallats. Així 

doncs cada mesura pot tenir un o més indicadors, segons la 

quantitat d’accions que contempli i la seva rellevància.  
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Aquests indicadors, alhora, poden ser de dos tipus: 

• De resultat: són de caire quantitatiu i permeten obtenir dades 

numèriques objectives  sobre l’acció que s’ha proposat recollir 

aquest indicador dins de la mesura.   
 

• D’actuació: pretenen donar informació sobre el grau 

d’implementació d’aquella acció, programa o iniciativa concreta. 

En funció de la situació en què es troba aquella acció o 

programa, la persona responsable indica un valor del 0 al 7 o un 

codi en funció dels cinc nivells o escenaris descrits (desestimat, 

no iniciat, iniciat, consolidat i finalitzat).  

 

Per la recollida d’indicadors es fa servir una eina informàtica on 

totes les fonts (operadors que treballen en pla) poden introduir les 

dades, consultar les dades introduïdes els anys anteriors i si és el 

cas també els comentaris o aclariments introduïts, així com també 

es poden consultar les dades introduïdes per altres fonts. 

Pel que fa a l’aplicatiu informàtic utilitzat, es va fer un treball 

exhaustiu per codificar tots els indicadors abans d’introduir-los-hi, 

per tal de facilitar l’anàlisi posterior i l’extracció de les dades segons 

les mirades preteses: gènere, edat, adolescència, destinataris, etc. 

Val a dir, que l’objectiu d’avaluació d’aquest Pla és força ambiciós, 

ja que no només té un objectiu de recollida de dades, si no que 

també té una funció pedagògica que convida a tots els agents 

implicats en la seva implementació i avaluació a trobar la necessitat 

d’incorporar la perspectiva de gènere, i per franges d’edat, tenint 

present que el pla aborda una marge d’edat molt ampli, on les 

característiques de cada moment vital són diferents i per tant 

l’abordatge de les accions tampoc ho pot ser. 

Respecte els indicadors d’actuació, on els professionals 

responsables fan una valoració més discrecional, en general, 

s’assignen a diferents fonts per tal que la valoració estigui més 

ponderada i inclogui més d’un punt de vista.  

Codi semafòric i nivells d’implementació dels indicadors d'actuació. 
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Número d’indicadors per àmbit. 

  

EIX ÀMBIT 
MESURES 

2019 
RESULTATS IMPLEMENTACIÓ 

TOTAL 
INDICADORS 

EMANCIPACIÓ 

EDUCACIÓ 14 25 16 41 

OCUPACIÓ 39 12 34 46 

HABITATGE 11 8 7 15 

TRANSFORMACIÓ 

IGUALTAT I DIVERSITATS 17 24 12 36 

PARTICIPACIÓ I ASS. 19 29 15 44 

PART. CULTURAL I CREACIÓ 11 13 7 20 

ESTRATÈGIES COL·LABORATIVES 5 4 2 6 

BENESTAR 

SALUT INTEGRAL 8 19 5 24 

ESPORTS 13 14 8 22 

OCI I LLEURE 8 9 8 17 

TERRITORI 

COORDINACIÓ TERRITORIAL 7 8 8 16 

EQUIPAMENTS I SERVEIS 
JUVENILS 

8 7 8 15 

ESPAI PÚBLIC 8 9 4 13 

TRANSICIÓ ECOLÒGICA 12 8 8 16 

TOTAL 180 189 142 331 
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EL SEGUIMENT ANUAL DEL 2019 

En el transcurs del seguiments realitzats els anys anteriors, s’han 

establert modificacions en determinats indicadors per tal de poder 

captar més clarament matisos de la mesura a la que donen 

resposta. Són aquells on en el present informe s’especifica 

“Indicador modificat el 2019” en color. 

Durant la segona quinzena del mes d’abril de 2020 es va iniciar el 

procés de recollida de dades, malgrat la situació en la que ens 

trobàvem i conscients de la dificultat en alguns casos per recopilar 

la informació des de casa, per part de les persones encarregades 

d’introduir-los. Aquest context absolutament excepcional, ha 

condicionat la recollida, els resultats, el calendari i el propi informe 

de seguiment de 2019. Per exemple, mentre que dels seguiments 

dels dos primers anys es van aconseguir pràcticament la totalitat de 

les dades demandades, en aquest seguiment la xifra ha estat una 

mica menor, del 95% del total. El confinament, les càrregues de 

feina, el reajustament de prioritats i l’accés a les dades 

administratives recollides en arxius i aplicatius no accessibles han 

fet que algunes fonts no hagin pogut respondre satisfactòriament. 

Tot i això, l’informe presenta resultats generals i per àmbits 

comparats entre els dos anys de vigència del Pla. 

Així doncs, el present informe correspon al tercer seguiment anual 

que es fa del Pla d’Adolescència i Joventut. A nivell de contingut 

segueix la mateixa estructura de l’informe del 2017, tot i que en 

aquella ocasió degut a l’escassa vigència del Pla no s’incloïen  

 

dades comparatives i es van visualitzar certs desequilibris entre els 

resultats de les accions amb un recorregut previ i aquelles recent 

iniciades. Pel 2018, en coincidir amb l’avaluació intermèdia, els 

resultats dels indicadors es van incloure en un Informe sobre l’estat 

d’execució del PAJ, més breu, que comparava els resultats 

obtinguts els dos anys.  

Per aquells indicadors que no ha estat possible incorporar les 

dades corresponents a l’any 2019, en les taules de resultats s’han 

utilitzat dos acrònims: SD - Sense Dades i DI - Dades Incomplertes 

o poc consistents.  

Degut a la modificació en alguns indicadors o bé a la manca de 

dades en altres, en alguns àmbits s’han incorporat tant les dades 

relatives als mateixos indicadors d’ambdós anys, com també el 

recompte total de les persones beneficiàries l’any 2019. Es poden 

identificar de la següent manera: 

• 2018 comparable: suma de les dades de persones 

recollides en els mateixos indicadors que el 2019 

• 2019 comparable: suma de les dades de persones 

recollides en els mateixos indicadors que el 2018 

 

• 2019 absolut: suma de totes les dades de persones 

recollides en els indicadors del 2019 
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ELS RESULTATS GENERALS DEL SEGUIMENT DE 2019 

QUADRE GENERAL DADES 2019 

  2017 2018 2019 

 
Número Total de mesures 
actives 152 180 180 

 

Número total d’indicadors 294 342 331 

 

Total persones 
beneficiàries  221.782 293.104 315.993 

 
Mitjana indicadors actuació 3,2 4,2 5 

 
Les dades del seguiment 2019, comparades amb les dels dos anys 

anteriors, mostren un elevat nivell de desenvolupament del Pla 

d’Adolescència i Joventut 2017-21 i una evolució clarament 

positiva. El 2019 és l’any que marca l’equador del Pla i els resultats 

que ofereix el seguiment anual demostren la feina i el compromís 

de tots els agents compromesos amb la posada en marxa i 

implementació de les 182 mesures incloses, dels 14 àmbits 

sectorials.  

Dels 331 indicadors de seguiment utilitzats aquest any, els 142 

d’actuació presenten una mitjana de 5 punts en una escala del 0 al 

7, vuit dècimes més alta que la xifra de 2018 i 1,8 punts per sobre 

de la de 2017. Els altres, els 189 indicadors que mesuren 

quantitativament els resultats produïts per les accions 

desenvolupades, evidencien també un ús important de tots aquests 

serveis i programes i una evolució també a l’alça.  

El 2019 hi ha hagut 315.993 usos de totes aquestes accions per 

part de joves i adolescents de la ciutat, superant per primer cop la 

xifra dels 300.000. Si ens cenyim als indicadors que podem 

comparar amb el 2018, veiem que les persones beneficiàries han 

augmentat un 5,6%. Però no tots els indicadors de resultats 

mesuren persones, així que calculant el percentatge mitjà de la 

seva evolució per poder agregar-los, ens trobem amb un increment 

mitjà d’un 16% respecte l’any anterior.   
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CONJUNT D’INDICADORS D’ACTUACIÓ SEGONS ESCENARIS I ANYS 
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Si ens fixem en concret, en els indicadors d’actuació, veiem com 

l’evolució segons els escenaris en que es troben, mostra de forma 

gràfica aquest tendència favorable. El 2019 ja són 82 els indicadors 

en escenari consolidat d’implementació, mentre els no iniciats són 

només 8 i els iniciats 34. 

Pels quatre eixos s’observen diferències importants. El tercer eix, el 

del Benestar, que inclou aspectes com la salut integral, els esports i 

l’oci i el lleure, presenta una situació molt consolidada en conjunt. 

Altres com el d’Emancipació i el de Transformació mostren 

situacions força diferents segons els àmbits, però en general amb 

una tendència a la consolidació també. El quart eix, el de Territori, 

amb àmbits metodològics i altres de més innovadors com espai 

públic o transició ecològica, es queda encara en una situació 

majoritàriament iniciada, però no tant consolidada. 
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1 L’àmbit d’estratègies col·laboratives no està inclòs en aquest gràfic per l’existència d’un únic indicador que s’ha valorat numèricament 
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DIFERÈNCIA MITJANA INDICADORS DE RESULTATS 2017 -20192 
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Les mitjanes dels indicadors d’actuació per àmbits, resumeixen de 

forma més nítida les diferències entre àmbits sectorials. Educació 

segueix sent el més destacat com l’any anterior, amb un valor que 

ja supera el 6 sobre 7. Val la pena destacar que l’any 2018 eren 

encara 6 de 14, els àmbits que es quedaven per sota del llindar de 

3,5, mentre que el 2019 ja és només un, espai públic, el que li falta 

una mica per arribar-hi. Especialment destacada és la millora en 

àmbits com la coordinació territorial i sobretot salut i integral, que 

passa del 3,4 a un 5,1 de valoració mitjana.  

 

.2 
 

 

 

 
2 Mitjana dels percentatges de diferència dels indicadors de resultats entre els períodes 2017-2018 i 2018-2019 de cada un dels quatre eixos del PAJ. Independentment de la 

seva magnitud (persones, activitats, equipaments, etc) s’ha calculat el percentatge de variació de tots els indicadors de resultats amb dades consistents entre els diferents anys. 
El gràfic expressa la mitjana d’aquests percentatges pel conjunt d’indicadors de resultats de cada eix, i pel conjunt del PAJ. 
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Si passem a fixar-nos en els indicadors de resultats, ens trobem 

que resulta una mica més complicat observar de forma fàcil i ràpida 

l’evolució que presenten, perquè no estan expressats en una 

mateixa escala i mesuren magnituds diferents ja siguin persones 

usuàries, activitats, equipaments, formacions, etc. Així, no és senzill 

trobar l’equilibri entre la definició d’indicadors que mesurin 

conceptes adaptats a la realitat de cada programa o acció i alhora 

poder agregar-ne les magnituds per oferir xifres que resumeixin 

l’evolució del desenvolupament d’un Pla tant complex i divers com 

aquest. No obstant, calculant la diferència percentual de tots 

aquests indicadors any a any i després fent-ne la mitjana 

s’aconsegueix aquesta agregació, tot i estar agrupant valors 

numèrics tant diferents. 

Tant al 2018 com al 2019 l’increment mitjà ha estat notable i 

generalitzat a tots els eixos, tot i que amb diferències. El 2019 els 

indicadors de resultats han augmentat els seus valors un 16% de 

mitjana, una mica menys que el 2018. En l’eix d’emancipació, amb 

programes que ja partien de situacions força estables des de l’inici 

del Pla, els indicadors de resultats pràcticament es mantenen el 

2019. En el de transformació, l’increment és força elevat els dos 

anys, al voltant d’un 25% anual. L’eix de benestar creix de mitjana 

el 2019 un 7%. L’increment el 2018 va ser molt gran i això explica 

segurament, que aquest any hagi estat més modest, ja que és difícil 

créixer a aquest ritme cada any. I en el quart eix, el de territori, 

passa a la inversa, d’un creixement interanual moderat el 2018, el 

2018 destaca com l’eix amb una pujada més accentuada. 
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Malgrat aquesta diversitat, una majoria d’indicadors de resultats 

quantifiquen les persones joves usuàries que han utilitzat els 

serveis i programes considerats en el PAJ. Com ja s’ha introduït, 

l’increment en els usos per part de joves i adolescents el 2019 és, 

força rellevant. Amb tots els indicadors que s’han pogut recollir per 

primer cop aquest 2019 o que s’han afegit, el volum d’usos sense 

considerar les Sales d’Estudi ni els usuaris del Bicing3, supera per 

primera vegada els 300.000 usos anuals. L’increment interanual si 

considerem les dades estrictament comparables és del 5,6% i si 

comparem l’absolut de 2018 i el de 2019, és del 7,8%. 

3 

 

 

 

 

 
3 Els indicadors d’aquests dos serveis reporten un volum molt gran de persones però suposen un ús i un vincle relatiu o poc intensiu amb les polítiques adreçades a la joventut. 

És per això que es fa un recompte i una suma abans i després de tenir-los en compte. 

 2018 
COMPARABLE 

2019 
COMPARABLE 

2019 
TOTAL 

Nombre total d’usos d’adolescents i joves (12-35) que han estat 
beneficiaris/es o usuaris/es del conjunt d’accions vigents el 2019 

266.156 281.196 315.993 

Nombre total d’usos dels usuaris de les Sales d’Estudi  67.451 51.497 51.497 

TOTAL USOS JOVES I ADOLESCENTS 333.607 332.693 367.490 
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1.1 EDUCACIÓ I FORMACIÓ 

  2017 2018 2019 

 

Número total d’indicadors 42 41 41 

 

Nº d’indicadors de resultats 26 25 25 

 

Nº d’indicadors d’actuació 16 16 16 

 
Mitjana indicadors actuació 4,1 5,4 6,1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
2018 

comparable  
2019 

 

Total persones beneficiàries  77.640 74.873 

 

Total projectes i accions 328 309 

EVOLUCIÓ INDICADORS D’ACTUACIÓ EDUCACIÓ 
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L’àmbit d’Educació i Formació s’emmarca en 14 mesures valorades 

amb 41 indicadors. D’aquests, 16 són d’actuació i és el segon àmbit 

amb més indicadors d’aquest tipus. El resultat de la mitjana dels 

indicadors d’actuació es situa en un 6,1 en una escala del 0 al 

7, i és per segon any consecutiu l’àmbit amb la mitjana de valoració 

més alta, i es situa en un escenari de desenvolupament de les 

accions consolidat.  

Amb l’objectiu de garantir l'equitat, l'atenció i la prevenció en els 

processos d'ensenyament i aprenentatge i donant resposta a la 

mesura 5 que pretén desenvolupar accions positives que plantegin 

la igualtat en l’accés, els processos i els resultats educatius, 

destaca la posada en marxa durant el curs 2019-2020 d’un nou 

programa en el que s’han integrat quatre que abans eren 

implementats de manera parcial. Es tracta del programa Projecta't, 

destinat a oferir suport extraescolar a alumnat de primer d’estudis 

postobligatoris, prioritàriament aquells que tenen un factor 

d’abandonament escolar alt i que alhora són susceptible de millorar 

competències amb un suport extraescolar.  

Pel que fa al segon objectiu, fomentar l’educació des de la 

multiplicitat de contextos educatius, concepte d’educació 

integral, trobem ja en un estadi iniciat la incorporació de la mirada 

dels adolescents i joves en el debat sobre el model educatiu.  

En el marc de la coordinació territorial entre projectes transversals 

de l’IMEB i Pla de Barris s’han consolidat projectes com Baobab i 

Prometeus (que amplia a 3 barris més la seva acció). El projecte 

Menja Llibres, però ha deixat de dur-se a terme durant el curs 2019-

2020.  

El 2019 ja hi ha 81 Punts JIP a la ciutat, a més a més durant l’estiu 

del 2019 es van iniciar tot un seguit d’activitats desenvolupades fora 

del context escolar.  

En el tercer objectiu, millorar la trajectòria educativa de la 

població adolescent i jove fent possible l’aprenentatge al llarg 

de la vida, destaca l’augment de joves del programa Orientació-Pla 

Jove. L’aplicació del Pla d'Acompanyament de la transició cap a 

estudis postobligatoris, ha promogut la incorporació al seguiment, 

d’alumnat orientat a batxillerat que anteriorment difícilment 

accedien al servei. Així com també destaca l’augment de 

participants a la campanya In-Forma’t.  
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Departament de Joventut 

Direcció de Serveis d'Infància, Joventut i Persones Grans 
Àrea Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI 

EDUCACIÓ I FORMACIÓ 

Nº Mesura Indicador Valor Resultat 

      2017 2018 2019 2017 2018 2019 

Objectiu: Garantir l'equitat, l'atenció i la prevenció en els processos d'ensenyament i aprenentatge. 

1 
Lluitar contra l’abandonament escolar des d’una 

perspectiva de gènere i interseccional. 

Nivell d’implementació del projecte d'escoles de segona oportunitat.   4   5   7       

Nivell d’implementació del Pla d’absentisme escolar.   3   6   6       

Nombre de programes de reforç educatiu implementats dins els 
Centres Oberts. 

      27 27 28 

2 
Incorporar al sistema educatiu els i les joves que 

arriben a Barcelona en l’etapa d’estudis 
postobligatoris. 

Nombre de beneficiaris del programa Prepara’t.       34 25 20 

Nombre de participants en programes d'acollida per alumnat 
nouvingut en l'etapa postobligatòria, com el PEAI.  

        115 180 

Nombre de participants en el projecte “Rossinyol”.       100 124 242 

Nombre de participants en el programa Dedeuauna.       67 62 63 

3 
Desenvolupar un projecte de treball sobre gènere, 
rendiment, abandonament i orientació escolar. 

Nivell d'implementació d'accions per analitzar el biaix de gènere en 

l'educació de la joventut. Indicador modificat al 2019 
  SD       

Nivell d’implementació dels programes educatius del Pla de Barris.   7   7   7       

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. 

Número d’accions de difusió del portafolis de llengües.       0 SD SD 

Nivell d’implementació de la facilitació de l’obtenció del Certificat de 
coneixements de l’EOI. 

  7   7   7       

Número d’actuacions d’aprenentatge d’idiomes/cursos impulsats pel 
Pla de Barris. 

      2 6 7 

5 
Desenvolupar accions positives que plantegin la 
igualtat en l’accés, els processos i els resultats 

educatius de la població adolescent i jove. 

Número de joves beneficiaris dels programes Èxit (acompanyament, 
anglès i estiu). 

      3.982 4.780 3.786 

Número de joves beneficiaris del programa Enginy.       875 972 994 

Número de projectes de reforç escolar  destinats a la població 
adolescent i jove. 

      11 15 10 
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Departament de Joventut 

Direcció de Serveis d'Infància, Joventut i Persones Grans 
Àrea Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI 

Nº Mesura Indicador Valor Resultat 

      2017 2018 2019 2017 2018 2019 

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

6 
Fomentar la col·laboració entre els agents 
educatius del territori com a marc per impulsar una 

educació integral i de compromís amb l’entorn. 

Nivell d’implementació del mecanisme de coordinació territorial entre 

els programes Patis Oberts, projectes transversals de l’IMEB, 
Posada en marxa dels Consells educatius, Plans educatius i, Pla de 
Barris. 

  6   7   7       

Nivell d’implementació del projecte “CRAJ Mòbil”   6   7   7       

7 
Promoure el debat sobre el model educatiu i 
l’aprenentatge entre les persones joves i 

adolescents per incorporar la seva mirada. 

Nivell d’implementació de la incorporació de la mirada dels 

adolescents i joves en el debat sobre el model educatiu. 
  0   2   2       

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. 

Nombre d’actuacions en el programa “Visc, convisc i participo”.       76 82 55 

Nombre de representants als consells escolars que han participat en 

activitats de formació específica.  
        212 39 

Nombre d’activitats impulsades pel PIJ Mòbil per al foment de la 
participació en el marc escolar.  

        12 18 

Nivell d’implementació de la identificació dels projectes 
d’aprenentatge i servei. 

  4   5   5       

9 
Promoure el paper educatiu dels equipaments 
juvenils i els equipaments culturals. 

Nivell d’implementació de l’elaboració del PIVE en equipaments 
juvenils. 

  1   4   5       

Nombre d'instituts que participen del projecte Magnet.       1 1 0 

Nombre d’instituts que participen del projecte Tàndem.       0 0 0 

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, a més 
de dotar-los d’un programa d’actuació que incideixi 

en l’apoderament dels i les adolescents. 

Número de Punts JIP.       79 80 81 

Nombre de participants en les activitats realitzades pels punts JIP.       DI 40.798 37.350 

Número d’activitats impulsades pels Punts JIP.       80 91 100 
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Departament de Joventut 

Direcció de Serveis d'Infància, Joventut i Persones Grans 
Àrea Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI 

Nº Mesura Indicador Valor Resultat 

      2017 2018 2019 2017 2018 2019 

11 
Identificar, visualitzar i impulsar projectes 
educatius comunitaris. 

Nivell d’implementació de la mesura de govern Dret al lleure 

educatiu. 
  1   7   7       

Nivell d’implementació del projecte Energies comunitàries.   6   5   6       

Nivell d’implementació del projecte Fem lleure/Baobab-Pla de Barris.   6   7   7       

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

12 

Promoure l’orientació educativa per tal de facilitar 
la continuïtat en els estudis (veure l’Eix 1 de 

l’àmbit d’ocupació relacionat amb el Pla per al 
Foment de l’Ocupació Juvenil de Qualitat 2016-
2020, PFOJQ). 

Nivell d’implementació del Pla per al Foment de l’Ocupació de 
Qualitat. 

  4   5,5   6       

Nombre d’usuaris del programa Orientació-Pla Jove.       4.033 3.891 4.811 

Nombre de participants en les activitats de la campanya In-forma’t.       6.275 6.784 7.716 

Nombre de participants en el Projecte de Vida Professional.       18.747 17.292 16.867 

Nombre d’atencions realitzades pel CAAJ.       2.718 2.495 2.705 

13 
Informar i assessorar en matèria de mobilitat 

internacional amb relació als estudis. 

Nombre de consultes en relació als estudis ateses a l'assessoria de 
mobilitat internacional. 

      105 90 100 

Nivell d’implementació d’espais de treball conjunt entre el 

Departament de Joventut, la Fundació FP i la Xarxa FP. 
  7   6   6,5       

14 
Promoure recursos i serveis per al suport a l’estudi 
dels adolescents i joves. 

Nivell de desenvolupament de la reformulació del programa Sales 
d’estudi. 

   4   7 FI       

Nombre d’usuaris a les sales d’estudi permanents i puntuals.       77.215 67.451 51.497 

Número de projectes de reforç escolar  destinats a la població 
adolescent i jove 

      11 15 10 
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Departament de Joventut 

Direcció de Serveis d'Infància, Joventut i Persones Grans 
Àrea Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI 

1.2 OCUPACIÓ4 

  2017 2018 2019 

 

Número total d’indicadors 55 56 46 

 

Nº d’indicadors de resultats 16 15 12 

 

Nº d’indicadors d’actuació 39 41 34 

 
Mitjana indicadors actuació 4,1 5,2 5,3 

 

 

 

 

 

 

 
4  En l’àmbit d’ocupació, el 2019 s’han adaptat tot un seguit d’indicadors per obtenir el màxim de correspondència amb les mesures contemplades al Pla d’Acció anual del Pla 

de Foment de l’Ocupació Juvenil de Qualitat.   

  
2018 

comparable  
2019 

 

Total persones beneficiàries   6.162 4.635 

EVOLUCIÓ INDICADORS D’ACTUACIÓ OCUPACIÓ 
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20 

En el seguiment de l’àmbit d’Ocupació de l’any 2019 s’han valorat 

les 39 mesures amb un total de 46 indicadors, dels quals 34 són 

d'actuació. Convé recordar la integració en el PAJ de mesures del 

Pla de Foment de l’Ocupació Juvenil de Qualitat (PFOJQ), que 

converteix aquest àmbit en el que té més quantitat d’indicadors, i 

més concretament en el que en té més d’actuació. El fet que el 

PFOJQ 2019 doni continuïtat a molts programes i serveis amb una 

trajectòria important, fa que el valor resultant de la mitjana de les 

valoracions obtingudes es mantingui en un estadi consolidat, 

amb un 5,3 en una escala de 0-7. 

 

Dels quatre objectius que conformen aquest àmbit, destaca la 

consolidació del primer, fomentar l’orientació professional per a 

més èxit educatiu i acompanyament al món laboral de la 

població jove  en el que gairebé totes les accions i programes es 

troben en estadis consolidats.  Cal però, avançar en coordinació de 

l'oferta de serveis i derivació amb altres serveis d’orientació 

professional i altres ens supramunicipals. Ara bé, les dues accions 

dirigides a la incorporació de la perspectiva de gènere es valoren 

com a finalitzades.  

Quant al segon objectiu, promoure la formació i la capacitació 

professional dels i les joves, les valoracions obtingudes mostren 

una certa regressió respecte els anys anteriors.  Caldrà seguir 

vetllant per la implementació dels programes integrals de formació i 

ocupació per a joves en risc i/o situació d'exclusió. 

El tercer objectiu d’aquest àmbit, es centra en fomentar l’ocupació 

i la contractació juvenil, evoluciona més positivament. En la 

mesura per fomentar l’emprenedoria destaca l’augment de joves 

participants en els Vivers d’Emprenedoria. Una altra mesura que ha 

fet un salt cap a la consolidació és la que fa referència al 

mentoratge, més concretament la Xarxa mentoring BCN pel talent i 

Ocupació Jove. Durant el 2019 es va fer una nova edició del Saló 

de l’Ocupació Juvenil de Barcelona, acció que de nou resulta força 

ben valorada. Pel que fa al Programa Retorn amb oportunitats, tot i 

seguir en un estadi inicial, ja s’ha iniciat el seu desplegament. 

Els indicadors de l´últim objectiu que pretén promoure i vetllar per 

un mercat laboral amb condicions dignes per al jovent 

destaquen la consolidació d’aquelles accions enfocades a les 

bones pràctiques de contractació i treball digne. Per contra, resta 

per iniciar-se el reconeixement públic a empreses que promouen 

oportunitats dignes per a persones joves.  
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Departament de Joventut 

Direcció de Serveis d'Infància, Joventut i Persones Grans 
Àrea Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI 

OCUPACIÓ  

Nº Mesura Indicador Valor Resultat 

      2017 2018 2019 2017 2018 2019 

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

15 
Elaboració d’un mapa de recursos d’orientació i 

ocupació juvenil a la ciutat de Barcelona. 

Nivell d'implementació d'elaboració d'un mapa de serveis i recursos  

de formació i ocupació juvenil a la ciutat. 
 6  6   7       

16 
Millorar la difusió dels serveis amb la creació d’un 

Portal únic. 

Nivell d'implementació del directori de tota l’oferta de recursos i 

serveis existents a la ciutat. 
 4  6   7       

17 
Garantir un sistema d’orientació professional 

articulat. 

Nivell d’implementació de la Taula de coordinació de serveis 
d’orientació professional 

 4   0 4       

Nivell d’implementació del Projecte de vida professional.  6   7   7       

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. 

Nivell d’implementació del Pla Jove Formació-Ocupació amb la resta 
de serveis/programes. 

 3,5   7  6       

19 
Garantir una bona i coordinada oferta d’accions 

d’orientació i assessorament laboral 
descentralitzada a nivell de ciutat. 

Nivell d’implementació de la Taula permanent de coordinació de les 

accions de Barcelona Activa, la Xarxa de Punts d’Informació Juvenil 
i d’altres programes per a joves. 

 5   7   7       

20 
Garantir més acompanyament personalitzat i el 

disseny d’itineraris professionalitzadors a llarg 
termini. 

Nivell d’implementació i promoció de la figura “REFERENTS 

ITINERARIS” 
 6   7   7       

21 
Promoure més incorporació dels i les joves als 

diferents programes de la Garantia Juvenil. 
Nivell d’implementació del Programa de Garantia Juvenil.  6  5,5  6       

22 
Fomentar un treball coordinat amb la “Xarxa 

Universitària per a l’Ocupació”. 

Nivell d'implementació de la coordinació amb la “Xarxa Universitària 

per a l’Ocupació”. Indicador modificat al 2019 
   6       

23 
Promoure més coordinació de l’oferta de serveis i 
derivació a nivell comarcal i de l’AMB. 

Nivell d'implementació de la coordinació de l'oferta de serveis i 
derivació amb els ens supramunicipals. Indicador modificat al 2019 

    0       

24 

Reforçar i millorar la connexió amb la població jove 

de la ciutat amb l’objectiu de facilitar l’accés als 
recursos i la construcció d’itineraris cap a la 
formació i/o l’ocupació. 

Nivell d’implementació de nous espais en els Espais Joves de 
referència dels i les joves en edat laboral que concentrin l’oferta 
global de serveis i programes vers la població jove. 

 3  4  6       
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Departament de Joventut 

Direcció de Serveis d'Infància, Joventut i Persones Grans 
Àrea Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI 

Nº Mesura Indicador Valor Resultat 

      2017 2018 2019 2017 2018 2019 

25 
Promoure més connexió amb la població jove que 

no utilitza o no coneix els serveis i canals habituals 
(SOC/PIJ/Barcelona Activa). 

Nivell d'implementació de les accions per fomentar la connexió amb 

la població que no utilitza o no coneix els serveis i canals habituals.  
Indicador modificat al 2019 

  
 6       

26 
Fomentar l’autoconeixement personal, l’adquisició 
d’habilitats i les competències personals per a 
l’ocupació. 

Nombre de participants en les activitats “Barcelona Treball Jove”.       2.855 2.797 1.052 

Nombre de participants en el programa “Coaching laboral per a 

joves”. 
      528 531 361 

Nombre d’usuaris dels espais oberts de recerca de feina tutoritzats.       536 573 538 

27 
Impuls a projectes específics i innovadors amb un 
rol actiu d’altres entitats i agents de ciutat 
complementaris a l’oferta municipal. 

Nivell d’implementació de la publicació de convocatòria de 

subvencions i/o licitacions públiques l’impuls a projectes específics i 
innovadors amb un rol actiu d’altres entitats i agents de ciutat 
complementaris a l’oferta municipal. 

6   7  7       

28 

Projecte de Foment de les vocacions en 

ocupacions amb futur: científiques, matemàtiques i 
tecnològiques i industrials, especialment amb les 
joves. 

Nivell d’implementació del Projecte de Foment de les STEM,  
especialment amb les joves. 

 5 5,6  6       

29 
Incorporació de la perspectiva de gènere en el 
conjunt d’accions. 

Nivell d’implementació de la incorporació de la perspectiva de 
gènere en el projecte Vida Professional. 

2 3 FI       

Nivell d’implementació de l’estudi “Dones joves, mercat de treball i 
precarietat”. 

0  7 FI       

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

30 

Potenciar els programes de segona oportunitat o 
integrals específics per a joves amb baixes 
qualificacions i promoure així la reincorporació al 

món educatiu i la seva capacitació i acreditació 
professional per a la inserció al món laboral. 

Nombre de participants en els programes d' inserció / ocupació per a 

joves. 
      SD 2265 7636 

Nombre d’alumnes que estudien PFI.       1.587 1.656 1.658 
  

 
5 Inclou els participants als programes “Joves per l’Ocupació”, “Tastet d’Oficis” i “Dedeuauna” 
6 Inclou els participants als programes “Tastet d’Oficis”, “Dedeuauna” i Programes Integrals Singulars adreçats a persones joves 
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Direcció de Serveis d'Infància, Joventut i Persones Grans 
Àrea Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI 

Nº Mesura Indicador Valor Resultat 

      2017 2018 2019 2017 2018 2019 

31 
Promoure amb caràcter prioritari més atenció a la 

diversitat i respostes adaptades a la població jove 
en especial situació de vulnerabilitat. 

Nivell d'implementació dels programes integrals de formació i 

ocupació per a joves en risc i/o situació d'exclusió. 
 3,8  5,3  4       

32 
Avaluar, mantenir i, si es considera necessari, 

ampliar l’oferta de programes de formació amb 
alternança amb el treball. 

Nivell d’implementació dels programes de formació amb alternança 
amb el treball.  Indicador modificat al 2019 

   6       

33 
Aposta real per la formació professional i reforçar 
l’articulació de la “Xarxa per l’FP a Barcelona”. 

Nivell d’implementació de la Xarxa per l’FP a Barcelona.  5  7  6       

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.). 

Nombre de joves participants en activitats de formació ocupacional 
(Formació per a l’Ocupació). 

      1.428 9877 623 

35 Potenciar el coneixement d’idiomes. 
Nivell d'implementació de les accions per potenciar el coneixement 

d'idiomes 
3,5  7  6       

36 
Promoure vies per a l’acreditació professional i el 
reconeixement de competències. 

Nombre de joves participants en programes d'acreditació.       247 268 165 

37 
Donar impuls a projectes específics de caràcter 
innovador. 

Nombre de beneficiaris que han rebut subvencions.       SD 948 SD 

Objectiu: Fomentar l’ocupació i la contractació juvenil. 

38 Posar en marxa projectes de Plans d’Ocupació. 
Nombre de places en Plans d’Ocupació en el marc de "Joves amb 
Experiència Laboral" 

      319 241 98 

39 
Foment del coneixement d’altres formes 
d’economia i suport a les iniciatives 

d’emprenedoria. 

Nombre de joves participants en els Vivers d'Emprenedoria Social.      57 96 140 

Nivell d'implementació dels programes a mida i les accions de 
sensibilització a l'emprenedoria. 

 6  7  6       

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. 

Nivell d’implementació del programa d’ajuts a la contractació de 

persones joves. 
 4  7  SD       

  

 
7 El 2018 inclou només la dada de participants del projecte IT Academy 
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Nº Mesura Indicador Valor Resultat 

      2017 2018 2019 2017 2018 2019 

41 
Promoure accions de prospecció i borses de 
treball joves i de proximitat. 

Nivell d’implementació del projecte Treball als barris, Pla de Barris 
i/o altres iniciatives 

 5,5  7 6       

42 Ampliació de programes i serveis de mentoratge. 
Nivell d’implementació de la Xarxa mentoring BCN pel talent i 

Ocupació Jove. 
 2  0  6       

43 
Organització d’una jornada tècnica i/o fira anual de 
l’ocupació jove a BCN. 

Nivell d’implementació de la jornada tècnica i/o fira anual de 
l’ocupació jove a BCN. 

 4,5  7 FI       

44 
Posar en marxa mesures de retorn del talent jove 
que ha emigrat i vol cercar oportunitats a la ciutat 

de Barcelona. 

Nivell d’implementació del "Programa de Retorn amb oportunitats."  2 3  4       

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

45 
Consensuar amb els agents implicats i 
l’Ajuntament un codi de bones pràctiques, 
contractació i treball digne. 

Nivell d’implementació del codi de bones pràctiques, contractació i 
treball digne. 

 6  7  7       

46 
Impulsar i supervisar els contractes (de persones 
joves) de l’Ajuntament de Barcelona i garantir 
contractes dignes. 

Nivell d'implementació de les accions per garantir les condicions 
laborals dignes en la contractació pública.  Indicador modificat al 
2019 

   4       

47 
Garantir que els i les joves estiguin informats/des 
dels seus drets i deures. 

Nivell d’implementació de les “Bústies Treball Jove Digne”.  3,5  3  4       

48 
Recopilar i elaborar materials per donar a conèixer 

el marc regulador de les relacions laborals. 

Nivell d'implementació de les accions per elaborar i recopilar 
materials per donar a conèixer el marc regulador de les relacions 

laborals.  Indicador modificat al 2019 

   3       

49 
Incorporació de mòduls de formació sociolaboral 

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

Nivell d'implementació de la incorporació de mòduls de formació 

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

6   7 SD       

50 
Formació i sensibilització als orientadors/es i 

formadors/es amb relació a temes laborals i 
d’atenció a la diversitat a les empreses. 

Nombre de càpsules formatives adreçades a equips d’orientació i 
informació 

      1 0 SD 

Nombre de persones participants en activitats formatives per als 

professionals dels equips d’orientació i informació del sistema 
municipal i altres agents interessats. 

      0 0 SD 
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Nº Mesura Indicador Valor Resultat 

      2017 2018 2019 2017 2018 2019 

51 
Elaboració d’informes i anàlisis periòdics amb 
relació a la qualitat del treball juvenil a la ciutat. 

Nivell d’implementació de l’informe anual “Barcelona Treball Jove”.  4  1 SD       

52 
Reconeixement públic a les empreses que 
promouen oportunitats dignes de treball al jovent 
de la ciutat. 

Nivell d'implementació del reconeixement públic a les empreses que 
promouen oportunitats dignes de treball al jovent de la ciutat.  
Indicador modificat al 2019 

   0       

53 
Condicionar els ajuts a la contractació de persones 
joves a empreses amb bones praxis. 

Nivell d'implementació de les accions per condicionar els ajuts a la 
contractació de persones joves a empreses amb bones praxis.  
Indicador modificat al 2019 

     6       
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1.3 HABITATGE 

  2017 2018 2019 

 

Número total d’indicadors 13 15 15 

 

Nº d’indicadors de resultats 6 8 8 

 

Nº d’indicadors d’actuació 7 7 7 

 
Mitjana indicadors actuació 1,8 3 3,6 

 

 

  
  

2018 
comparable  

2019 

 

Total persones beneficiàries   532 493 

EVOLUCIÓ INDICADORS D’ACTUACIÓ HABITATGE 
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L’habitatge inclou 11 mesures estructurades en dos objectius i que 

el 2019 s’han valorat amb 15 indicadors. Aquest àmbit segueix 

millorant positivament i el 2019 la mitjana dels set indicadors 

d’actuació ja supera, amb un 3,6, el llindar de la nota intermitja 

en l’escala del 0 al 7. Així doncs, les accions en matèria 

d’habitatge avancen positivament, malgrat que encara tenen camí 

per avançar en el desplegament complet. 

Dins les mesures del primer objectiu, donar suport a la població 

jove en l’accés a l’habitatge, però trobem consolidat el 

desenvolupament de les convocatòries específiques d’adjudicació 

d’habitatge dotacional per a joves, tot i així, conèixer i 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, es manté encara en una fase molt embrionària.  

Malgrat per aquest seguiment, tampoc es disposa de dades d’un 

dels indicadors de la quarta mesura, sí es disposa de les dades que 

fan esment dels tres projectes subvencionats donar suport a 

persones joves amb diversitat funcional en els seus processos de 

vida independent:  "Programa d'autodeterminació per a joves 

major", "Promovent l'autonomia dels joves amb diversitat funcional", 

i "Escola de vida Independent per a joves amb autisme".

Pel que fa a l’objectiu de promoure nous models d’accés a 

l’habitatge (habitatge compartit, compra parcial, masoveria...) 

segueix mostrant resultats i nivells de desplegament diversos. 

L’assessoria d’habitatge compartit es troba en un nivell avançat de 

desplegament, tal com mostren tant les dades numèriques de les 

persones joves que han rebut assessorament, com la consolidació 

de l’ampliació d’aquesta assessoria. 

Cal destacar, però que encara es troba en fase de disseny reducció 

dels requisits d’ingressos econòmics als joves que entrin en la 

borsa jove d’habitatge. 
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HABITATGE 

Nº Mesura Indicador Valor Resultat 

      2017 2018 2019 2017 2018 2019 

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

54 

Ampliar el parc d’habitatge públic destinat a la 
població jove: compromís que el 30 % de tots els 
habitatges de protecció oficial adjudicats en 

lloguer i en dret de superfície siguin per a menors 
de 35 anys. 

Percentatge d’habitatges de protecció oficial adjudicats en lloguer i 

en dret de superfície a menors de 35 anys. 
      14,84 36,78 32,7 

55 
Realitzar convocatòries específiques d’adjudicació 

d’habitatge dotacional per a joves. 

Nivell de desenvolupament de les convocatòries específiques 

d’adjudicació d’habitatge dotacional per a joves. 
  1   6   7       

56 

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. 

Nivell d'implementació d’un estudi per recollir aquesta necessitat a 
través dels Punts d’Informació Juvenil i l’assessoria d’habitatge 
compartit. 

    1 1       

57 
Donar suport a les persones joves amb diversitat 
funcional en els seus processos de vida 
independent. 

Nombre d'habitatges cedits a entitats que tenen com a beneficiàries 

persones joves amb diversitat funcional. 
        SD SD 

Nombre de projectes subvencionats per a donar suport a persones 
joves amb diversitat funcional en els seus processos de vida 

independent. 

        2 3 

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

58 
Coordinació entre les oficines de l’habitatge i els 
Punts d’Informació Juvenil. 

Nivell de desenvolupament dels espais de coordinació periòdics 
entre les oficines d’habitatge, els Punts d’Informació Juvenil i 
l’assessoria d’habitatge compartit. 

  2,5  2,5   3       
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Nº Mesura Indicador Valor Resultat 

      2017 2018 2019 2017 2018 2019 

59 
Coordinar les accions de foment d’habitatge 
compartit amb les administracions implicades. 

Nombre d’usuaris de l’assessoria d’habitatge compartit i campanyes 
de la Xarxa PIJ. 

      216 303 308 

Nombre de visites al web de compartir habitatge.       115.387 112.172 SD8 

60 
Promoure i facilitar la creació d’unitats de 
convivència mitjançant activitats, jornades i 

l’assessoria d’habitatge compartit. 

Nombre de participants en les activitats de l’assessoria d’habitatge 
compartit. 

      99 175 90 

Nombre d’usuaris joves del “Projecte compartits/gent gran i 

joves/estudiants”. 
      68 54 95 

61 
Oferir informació, assessorament i recursos per 
millorar la convivència i la resolució de conflictes 
en la compartició. 

Nivell d’implementació de l’ampliació de l’assessoria d’habitatge 
compartit. 

  3   3   5       

62 

Potenciar i adequar la borsa jove d’habitatge a les 
necessitats dels i les joves establint una reserva 
adequada d’habitatges per compartir i creant els 

mecanismes per a la recerca, captació i 
intermediació entre oferta i demanda 
d’habitacions. 

Percentatge d’habitatges per compartir amb relació a l’oferta total 

d’habitatges de la borsa d’habitatge. 
      0 2 2 

Nivell d’implementació de la reducció dels requisits d’ingressos 

econòmics als joves que entrin en aquest programa. 
  0   2   2       

63 Difondre la modalitat de compra parcial. 
Nivell d’implementació d’un apartat al web de joventut i al web del 
Consorci de l’Habitatge sobre la modalitat de compra parcial. 

  0   1   1       

64 

Incrementar el suport a la creació de cooperatives 
d’habitatge, especialment les de cessió d’ús, i 

altres iniciatives que plantegin noves modalitats 
de tinença basades en la sostenibilitat (masoveria 
urbana, cohabitatge...). 

Nivell d’implementació de les mesures relacionades del Pla pel Dret 
a l’Habitatge 2016-2025.  

    6   6       

  

 
8  Web que ja no s’actualitza perquè depenia del Consell Comarcal del Barcelonès que ha tancat.  
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2.1 IGUALTAT I DIVERSITATS 

  2017 2018 2019 

 

Número total d’indicadors 28 36 36 

 

Nº d’indicadors de resultats 22 24 24 

 

Nº d’indicadors d’actuació 6 12 12 

 
Mitjana indicadors actuació 2,2 4,2 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
2018 

comparable  
2019 

comparable  

2019 
absolut 

 

Total persones 
beneficiàries   7.585  9.339 18.735 

 

Total projectes 
i accions 

328 249 338 

EVOLUCIÓ INDICADORS D’ACTUACIÓ IGUALTAT I 

DIVERSITATS 
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L’àmbit d’Igualtat i Diversitats, un dels més extensos del PAJ, amb 

6 objectius que inclouen 17 mesures monitoritzades amb un total de 

36 indicadors, 24 de resultats i 12 d’actuació. La mitjana dels 

indicadors d’actuació és de 5 a l’escala de 0 a 7, xifra que consolida 

el pas endavant de 2018 on la mitjana va pujar dos punts de cop i 

es van incorporar força mesures i indicadors que s’iniciaven aquell 

any. Val la pena destacar les 18.735 persones joves beneficiàries 

de les mesures d’aquest àmbit i si ens cenyim a la xifra comparable 

amb la de 2018, l’augment és d’un important 23%.  

El primer objectiu de l’àmbit, promoure el coneixement dels drets 

de la ciutadania entre la població adolescent i jove, integra 

accions per donar a conèixer als i les adolescents els seus drets i la 

integració d’entitats juvenils a la Xarxa BCN Antirumors. Amb un 

notable augment, són ja 22 les entitats que en formen part i 34 els 

usos que han fet del Catàleg Antirumors. En línia semblant, el 

següent objectiu, busca prevenir i lluitar contra totes les 

discriminacions, promovent el coneixement dels drets de les 

persones. Destaca la bona valoració de la implementació de la 

Xarxa d’Escoles i Instituts per la Igualtat i la No-Discriminació i la 

consolidació de les accions per a oferir suport als i les joves amb 

diversitat funcional i les seves famílies.  

El tercer i quart objectiu posen l’accent en la interculturalitat, a 

través de promoure la visualització de joves d’origen i context 

cultural divers com a referents en projectes de dinamització i 

d’estendre la interculturalitat en els espais i projectes juvenils. 

Gràcies a un recompte d’activitats més acurat i amb categories 

temàtiques per part del Sistema Integral d’Informació Juvenil, per 

primer cop es pot oferir una xifra real del nombre d’accions i 

jornades en relació als joves i la interculturalitat organitzades pels 

serveis d’informació i l’Espai Avinyó, que suma fins a 89 activitats. 

Al mateix temps cal valorar negativament, en aquesta edició del 

seguiment anual, l’absència de dades sobre diversos programes de 

reagrupament i d’acollida de joves nouvinguts a la ciutat, en part per 

les restriccions provocades pel confinament.  

 Els dos últims objectius versen sobre el reconeixement de la 

diversitat de gènere i sexual i l'impuls de projectes que 

impliquin la participació de les dones com a agents de canvi 

social. Tots dos presenten bones xifres de millora i consolidació. 

Especialment destacable és el creixement enorme de participants 

en les activitats sobre salut sexual i reproductiva dels punts JIP i 

punts infoJOVE, que s’han més que doblat en un any, així com la 

consolidació de l’Estratègia de la salut sexual i reproductiva. 
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IGUALTAT I DIVERSITATS 

Nº Mesura Indicador Valor Resultat 

      2017 2018 2019 2017 2018 2019 

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

65 
Donar a conèixer i sensibilitzar els i les adolescents 
sobre els seus drets a través de la formació i la 
informació. 

Nombre d’actuacions i activitats  desenvolupades en el marc de 

campanyes informatives en centres escolars i serveis 
d'informació  per donar a conèixer als adolescents els seus drets. 

      83 206 167 

Nombre de participants adolescents en les activitats 
desenvolupades en el marc de campanyes informatives en 

centres escolars i serveis d'informació  per donar-los a conèixer 
els seus drets. 

      1.202 3.339 3.630 

Nombre d’escoles membres de la xarxa d’escoles per la igualtat i 

la no discriminació. 
      11 15 7 

66 

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. 

Nombre d’usos del Catàleg Antirumors per part de les entitats 
juvenils. 

      24 18 34 

Nombre d’entitats juvenils que formen part de la Xarxa BCN 
Antirumors. 

      6 11 22 

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

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. 

Nivell d'implementació del Programa Xarxa d'Escoles i Instituts 
per la Igualtat i la No-Discriminació.  

    5   6       

Nivell d'implementació d'accions per la prevenció de les relacions 

abusives als centres educatius (bullying i assetjament escolar) 
    3 SD       

68 
Treballar per prevenir la violència masclista en festes 
majors i esdeveniments públics. 

Nombre d’actuacions realitzades en el marc del protocol 
d’actuació contra les agressions sexistes a espais públics d’oci 

nocturn. 
      25 109 55 

69 
Oferir serveis de suport als i les joves amb diversitat 

funcional i les seves famílies. 

Nombre de participants joves en el programa “Temps per tu”.       77 75 79 

Nombre d’actuacions realitzades en la Xarxa de lleure inclusiu.       3 4 4 
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Nº Mesura Indicador Valor Resultat 

      2017 2018 2019 2017 2018 2019 

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

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. 

Nombre de participants joves en les activitats desenvolupades en 

el marc del programa BCN Interculturalitat. 
      1.385 2.492 1.290 

Nombre de dones joves participants en el " Curs de 
dinamitzadors i dinamitzadores per la interculturalitat" Indicador 
modificat el 2019 

          5 

Nombre d’accions i jornades amb relació als joves i la 
interculturalitat organitzades per l’Espai Avinyó i altres. 

      DI DI 89 

71 

Introduir la perspectiva intercultural en totes les 

activitats, projectes, serveis i equipaments de 
l’Ajuntament de Barcelona adreçats a adolescents i 
joves. 

Nivell d’implementació de l’actuació “incorporació de la diversitat 
a les campanyes i línies gràfiques”. 

    7   7       

72 
Promoure el debat entre adolescents i joves amb 
relació al concepte de diversitat. 

Nombre d’activitats impulsades per promoure el debat entre 
adolescents i joves amb relació al concepte de diversitat. 

        1 6 

Nombre de participants en les accions impulsades per promoure 

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

       4 51 

Objectiu: Promoure la interculturalitat en els espais i els projectes juvenils. 

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, a més de generar 
sinèrgies entre associacions juvenils i joves. 

Número de joves que han participat en activitats per fomentar la 
interrelació mitjançant programes de reagrupament. 

      258 271 SD 

Nivell d’implementació del criteri de foment de la interrelació 

entre joves d’orígens culturals diversos en els projectes i 
activitats dels Equipaments Juvenils. 

  3,2   4   4,3       

74 
Fomentar activitats culturals i espais de diàleg i 

d’intercanvi amb perspectiva intercultural. 

Nombre d’activitats culturals amb perspectiva intercultural per a 

joves organitzades dins el Programa BCN Interculturalitat. 
      0 1 4 

75 
Reforçar els programes que faciliten l’acollida de la 

joventut nouvinguda d’origen cultural divers. 

Nombre de participants joves nouvinguts al projecte “Barcelona 
t’acull”. 

      76 145 SD 

Nombre de participants joves nouvinguts al projecte “A l’estiu”.       148 145 SD 

Nombre de participants joves nouvinguts al projecte “Punt de 

trobada”. 
      76 39 SD 

Nombre de participants joves nouvinguts al projecte “Prepara’t”.       34 25 SD 
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Nº Mesura Indicador Valor Resultat 

      2017 2018 2019 2017 2018 2019 

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. 

Nombre de projectes propis de Districtes i equipaments juvenils 
que apoderin i visualitzin els i les joves d’origen cultural divers i 

millorin la seva presència als espais de participació establerts.  

       DI 28 

Import total de la dotació econòmica a través de les subvencions 

a projectes adreçats o impulsats per joves i que incorporen la 
perspectiva intercultural. 

      DI SD SD 

77 
Crear espais de reflexió i coneixement al voltant de la 
diversitat religiosa de les persones joves. 

Nombre d’activitats realitzades per l’Oficina d’Afers Religiosos 

relacionades amb la reflexió i el coneixement al voltant de la 
diversitat religiosa de les persones joves. 

       3 7  13 

Objectiu: Reconèixer la diversitat de gènere i sexual. 

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. 

Nivell d’implementació de l’estratègia de la salut sexual i 
reproductiva. 

  5   6   6 

    

Nivell d’implementació de l’elaboració i distribució del manual de 
recursos per a l’atenció sexual i reproductiva. 

  1   3    4 

    

Nivell d’implementació de la creació de l’apartat sobre salut 

sexual i reproductiva Portal Web de Joventut. 
  0   1   3 

    

Nombre de participants en les activitats sobre salut sexual i 
reproductiva en el marc de les quinzenes temàtiques dels Punts 
JIP i accions a la Xarxa de Punts d’Informació Juvenil. 

      1.590 1.675 4.289 

79 
Coordinar tots els serveis de joventut amb els altres 
serveis per combatre la violència masclista 

(ciberassetjament, etc.). 

Nivell d’implementació de la coordinació de tots els serveis de 
joventut amb altres serveis per combatre la violència masclista. 

     3,5   4,5       

80 
Fomentar la igualtat de gènere a l’adolescència 
treballant sobre les feminitats i les masculinitats 

adolescents com a expressions de llibertat. 

Nombre de participants en les activitats impulsades per PIAD, 

SARA Jove, SAH Jove, Servei per Adolescents i famílies (SAiF), 
“Aquí t’escoltem!”, Punts JIP i PIJ per treballar la igualtat de 
gènere (accions 8 de març i 25 novembre). 

        DI 9.391 

Nivell d'implementació de les accions per el foment de la igualtat 
de gènere a l'adolescència en el marc del Pla de Justícia de 

gènere 2016-2019. 

     4    4       

Nivell d’implementació de l’estratègia per a la prevenció del 
sexisme a la ciutat. 

    5   6      
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Nº Mesura Indicador Valor Resultat 

      2017 2018 2019 2017 2018 2019 

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

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. 

Nivell d’implementació de l’acció Guia Re-GENEREm-nos. FI FI FI       

Nivell d’implementació de l’estratègia per a la prevenció del 
sexisme a la ciutat. 

  1   5   6      
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2.2 PARTICIPACIÓ I ASSOCIACIONISME 

  2017 2018 2019 

 

Número total d’indicadors 38 44 44 

 

Nº d’indicadors de resultats 26 29 29 

 

Nº d’indicadors d’actuació 12 15 15 

 
Mitjana indicadors actuació 3,8 4,3 5,3 

 

 

 

 

 

 

 

  
2018 

comparable  
2019 

comparable  

2019 
absolut 

 

Total persones 
beneficiàries   4.306  4.053 12.277 

EVOLUCIÓ INDICADORS D’ACTUACIÓ PARTICIPACIÓ I 
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La participació i l’associacionisme tenen també un tractament 

destacat en el PAJ, amb 19 mesures avaluades a través de 44 

indicadors, 29 de resultats i la resta d’actuació. La mitjana 

d’aquests últims el 2019, es situa en el 5,3 a l’escala de 0 al 7, valor 

que consolida la millora progressiva des dels inicis del Pla i alhora 

la seva posició com un dels àmbits més avançats.  

Els primer objectiu versa sobre la promoció de la participació 

activa d’adolescents i joves, generant espais d'interlocució, 

incidència i autogestió. Mostra resultats molt positius en tots els 

indicadors, tant per la millora quantitativa, qualitativa com en la 

recollida de dades. Destaquen les ja 27 plataformes territorials de 

joventut constituïdes als barris i districtes i els 8.224 joves verificats 

com a participants a la plataforma Decidim.Barcelona, una dada 

nova. 

L’objectiu següent, també pretén promoure la participació juvenil, 

en especial d’aquells amb més dificultat per exercir-la. Aquí la 

situació és més ambivalent, amb alguns indicadors encara amb 

xifres molt baixes o accions que no s’estan implementant, però la 

majoria mostren una solidesa raonable. Val la pena subratllar la 

consolidació d’indicadors d’actuació per fomentar la participació 

diversa i el nombre d’activitats de voluntariat i de participació en 

projecte socials en el marc de la campanya BCN al món, del món a 

BCN que ha passat de 10 a 34 el 2019.  

El tercer objectiu és reconèixer i visualitzar l’associacionisme 

juvenil. En general s’hi observa l’estabilitat i consolidació del CJB i 

la seva coordinació amb l’Ajuntament, d’actes centrals com la Lali 

Jove o la Mertxe o del paper de les entitats juvenils en les festes 

majors de barri. El quart, en la mateixa direcció, es planteja donar 

suport a l’associacionisme juvenil. Destaca la consolidació 

qualitativa d’instruments com el CRAJ Mòbil, el projecte Energies 

Comunitàries, el Baobab o la Mesura de Govern del lleure educatiu. 

Una de les accions concretes d’aquesta Mesura, ha estat la 

realització de l’Informe sobre l’estat de l’associacionisme 

educatiu de base comunitària 2019. Val la pena subratllar-les 170 

cessions d’espais a entitats juvenils a casals de barri i centres 

cívics, una dada fins ara no aconseguida, així com les 38 entitats 

juvenils registrades a la plataforma Decidim.Barcelona, que tampoc 

s’havien pogut comptar de forma fiable fins ara.  
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PARTICIPACIÓ I ASSOCIACIONISME 

Nº Mesura Indicador Valor Resultat 

      2017 2018 2019 2017 2018 2019 

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

82 
Fomentar espais d’interlocució i diàleg que donin 
veu al col·lectiu jove. 

Nombre de participants joves en Audiències públiques.       1.685 1.430 1.630 

Nombre de Taules temàtiques de participació juvenil.       1 10 14 

83 

Fomentar plataformes territorials de joventut 
constituïdes i gestionades pels propis joves amb 

capacitat de representar i incidir en les necessitats 
del col·lectiu. 

Nombre de plataformes territorials de joventut constituïdes i 

gestionades pels propis joves. 
      22 24 27 

84 
Fomentar la participació política dels i les joves 
associats i no associats. 

Nombre de joves participants verificats al Decidim.barcelona. 
Indicador modificat el 2019 

          8.224 

Nivell d’implementació de la presència de joves en processos de 

participació, com pressupostos participatius i d'altres. 
   2   5,5       

Nombre de debats amb candidats i candidates joves realitzats.         SD 1 

Nombre d’activitats realitzades per a la promoció del vot jove.         SD 3 

85 
Implicar les entitats i els i les joves no associats/ 
des en el seguiment del Pla d’Adolescència i 

Joventut 2017- 2021. 

Nivell d’implementació de la Taula de seguiment amb el “Node Jove”.    0  5       

86 
Fomentar la gestió ciutadana dels equipaments 
juvenils. 

Nombre d'equipaments juvenils gestionats des de la iniciativa 
ciutadana. 

     8 8 8 

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

87 
Obrir la participació a adolescents i joves no 
associats/des als diferents districtes de la ciutat. 

Nombre d’accions impulsades pels districtes amb un objectiu 
específic per fomentar la participació d’adolescents i joves no 

associats. Indicador modificat el 2019 

          33 

Nombre d’accions impulsades pel “Node Jove” dirigides a impulsar la 
participació d’adolescents i joves no associats. 

      2 0 0 

Nombre de participants no associats/des en el projecte “Visc, convisc 

i participo”. 
      1.900 2.025 1.700 
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Nº Mesura Indicador Valor Resultat 

      2017 2018 2019 2017 2018 2019 

88 
Fer visible l’opinió dels i les joves a través de les 
eines de comunicació i interlocució amb 
l’Ajuntament. 

Nivell d’implementació de la visibilització de l’opinió dels joves al 
Portal Web de Joventut i a les xarxes socials municipals. 

 0   2   4       

Nombre d’aparicions de les entitats juvenils a les televisions locals 
per tal que puguin fer difusió de la seva activitat. 

      0 0 SD 

89 Fomentar la participació diversa. 

Nombre d’actuacions orientades a difondre informació sobre el dret a 
vot entre els i les joves amb nacionalitat estrangera que tenen dret a 
vot. 

      SD 3 1 

Nivell d’implementació de la creació d’espais de proximitat compartits 
entre joves diversos/es per potenciar les relacions interculturals en el 
món juvenil. 

SD 5   5       

Nivell d'implementació de la incorporació de la dimensió de la 
diversitat sexual i de gènere en les activitats de formació adreçades a 

entitats, associacions i col·lectius juvenils.  

  5   6       

Nivell d’implementació del recolzament a les associacions juvenils, en 
especial a les educatives, pel seu paper integrador. 

  2   3 4,5       

90 
Fomentar el voluntariat i la participació en 

projectes socials i d’intercanvi internacional. 

Nombre de consultes ateses a l’assessoria de voluntariat.       14 20 31 

Nombre de consultes en voluntariat ateses a l’assessoria de mobilitat 
internacional. 

      222 186 139 

Nombre d’activitats de voluntariat i de participació en projectes socials 
i d’intercanvi internacional en el marc de la campanya BCN al món, 

del món a BCN. 

      15 10 34 

Objectiu: Reconèixer i visualitzar l’associacionisme juvenil. 

91 
Garantir i promoure el paper d’interlocució del 

Consell de la Joventut de Barcelona. 

Nombre d’entitats juvenils membres al CJB.       83 85 81 

Nivell d’implementació de l’Espai estable de coordinació Ajuntament-

CJB. 
  6,5   7   7       

92 
Fer visible i reconèixer el paper de les entitats 
juvenils. 

Nivell d’implementació dels Premis BarnaJove.   7   7   7       

Nombre d’entitats implicades en el Dia del Cau i de l’Esplai.       27 0 4 
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Nº Mesura Indicador Valor Resultat 

      2017 2018 2019 2017 2018 2019 

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. 

Nombre d’associacions participants a la Festa Lali Jove.       25 30 28 

Nombre d’associacions i col·lectius juvenils implicats en la producció 
d'actes a les festes majors de barri. 

        90 85 

Nombre d’associacions participants a la Mertxe.       11 13 15 

Nombre d’associacions participants a l’Associa’t.       15 19 15 

94 

Promoure espais comunicatius destinats a les 

entitats per tal que puguin fer difusió de la seva 
activitat. 

Nivell d’implementació de la reserva per part dels programes per a 

espais de comunicació de les entitats juvenils: ràdios d’equipaments, 
televisions locals, etc. 

    0   1       

Objectiu: Donar suport a l’associacionisme juvenil. 

95 
Desenvolupar programes i accions de foment i 
suport a l’associacionisme juvenil. 

Import total del programa de subvencions per a entitats i grups 
juvenils que garanteixin el funcionament estructural com a part del 

projecte associatiu. 

      458.180€ 425.442€ 437.257 € 

Nivell d’implementació del projecte “CRAJ Mòbil”.   6   7   7       

Nivell d’implementació del projecte “Energies comunitàries”.   6 5 6       

Nivell d’implementació del Programa Baobab.   3 5 5       

96 

Mantenir i millorar l’oferta dels serveis 

d’informació, assessorament, acompanyament, 
recursos i promoció de l’associacionisme juvenil. 

Nombre de consultes en els serveis d’assessorament del CRAJ.       280 285 355 

Nombre d’activitats de formació programades pel CRAJ.       9 26 21 

Nombre de participants en les activitats de formació programades pel 
CRAJ. 

      610 360 198 

97 Dotar d’espais de qualitat les entitats. 

Import econòmic total de la convocatòria de subvencions 

d’arranjament de locals. 
      100.000€ 100.000€ 75.000 € 

Nivell d’implementació del “Patrimoni ciutadà d’ús i gestió 
comunitària”. 

  3,4   6 SD       

Nombre de cessions d'espai a entitats  juvenils a casals de barri i 
centres cívics de la ciutat.  

       SD 170 

98 

Reconeixement i suport de l’associacionisme 

educatiu de base voluntària (federacions, esplais i 
caus). 

Nivell d’implementació de la mesura de govern del lleure educatiu. 1 7   7       
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Nº Mesura Indicador Valor Resultat 

      2017 2018 2019 2017 2018 2019 

99 

Incorporar en la Taula d’entitats d’associacionisme 
educatiu la perspectiva de diversitat sexual i de 
gènere per a la capacitació del monitoratge en 

l’acompanyament educatiu integral dels i les 
adolescents. 

Nombre de participants en les formacions realitzades sobre la 
diversitat sexual i de gènere per part d’entitats de lleure educatiu que 

formen part del CJB.  

        29 SD 

100 
Facilitar la interlocució de l’Ajuntament amb les 
entitats juvenils a través de l’ús de les TIC. 

Nombre d’entitats juvenils que participen i utilitzen la Plataforma de 
participació Decidim Barcelona. 

      SD DI 38 

Nivell d’implementació de la facilitació de la interlocució amb les 
entitats a través de l’ús de les TIC i del programari lliure. 

  3   3   4       
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2.3 PARTICIPACIÓ CULTURAL I CREACIÓ 

  2017 2018 2019 

 

Número total d’indicadors 14 20 20 

 

Nº d’indicadors de resultats 8 13 13 

 

Nº d’indicadors d’actuació 6 7 7 

 
Mitjana indicadors actuació 2 2,8 3,9 

  

 

 

 

  

  
2018 

comparable  
2019 

comparable  

2019 
absolut 

 

Total persones 
beneficiàries   2.726 3.487 3.995 

EVOLUCIÓ INDICADORS D’ACTUACIÓ PARTICIPACIÓ 

CULTURAL I CREACIÓ 

 

2

1

3

4

4

2
2

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2017 2018 2019

Finalitzat

Consolidat

Iniciat

No iniciat

Desestimat



Departament de Joventut 
Direcció de Serveis d'Infància, Joventut i Persones Grans 

Àrea Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI 

 

43 

La participació cultural i la creació tenen un apartat específic al Pla 

d’Adolescència i Joventut. L’any 2018 es van iniciar algunes 

mesures noves que, des de llavors fan que en sumi 11, 

monitoritzades a través de 20 indicadors, 13 dels quals són de 

resultats i la resta d’actuació. La mitjana d’aquests set és de 3,9 a 

l’escala de 0 al 7, significant un augment d’onze dècimes en un 

any i que per primer cop estigui per sobre del límit de l’aprovat que 

marca el 3,5. En el cas del total de persones joves beneficiàries 

dels indicadors de resultats que podem comparar amb 2018, en un 

any hi ha hagut un notable augment d’un 28%.  

El primer objectiu d’aquest àmbit, el més llarg amb diferència, inclou 

8 mesures per 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. Hi ha accions 

que poc a poc avancen en les valoracions qualitatives, com els 

bancs de recursos artístics o la creació de projectes per 

adolescents sobre art urbà. Hi ha indicadors que són recollits amb 

dades prou fiables per primera vegada, com les 101 activitats 

culturals adreçades a joves incloses en les festes majors dels 

barris, malgrat la dificultat de determinar que una activitat és 

específicament per joves. També és nova la xifra dels 508 joves 

creadors i creadores que han participat en programes de suport a la 

creació, gràcies al recompte de joves que s’han presentat als 

diferents concursos que promou el Departament de Joventut: Brot, 

Visual Sounds, Rough Diamonds i concurs de cartells. El nombre 

total de joves participants, inclosos espectadors, evidencia també 

un creixement sostingut important, ja que amb les 2975 persones 

de 2019, l’augment des de 2017 és d’un 70% més.  

El segon objectiu se centra en un altre aspecte, facilitar l’accés 

dels i les joves al consum cultural. En aquest cas, hi ha un 

retrocés en la recollida de dades, ja que per primer cop no es 

poden oferir les dades sobre promocions i descomptes específics 

per a joves en matèria cultural i quantes persones joves se n’han 

beneficiat. El darrer objectiu, que pretén fer de la diversitat cultural 

un valor a compartir i donar a conèixer les diferents expressions 

culturals que conviuen a la ciutat i té una sola mesura, també pateix 

un cert retrocés en la recollida de dades. No s’ha valorat la 

participació de joves en el Pla Barcelona Intercultural, no s’ha pogut 

donar una xifra fiable sobre les activitats dissenyades per donar a 

conèixer la diversitat cultural als equipaments juvenils. Alguns 

districtes apunten que aquesta visió ja està integrada en totes les 

activitats donada la realitat diversa del seu territori i altres no les 

comptabilitzen de forma segmentada. 

 

 

.  
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PARTICIPACIÓ CULTURAL I CREACIÓ 

Nº Mesura Indicador Valor Resultat 

      2017 2018 2019 2017 2018 2019 

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. 

101 
Donar suport a joves creadors i creadores en 
diferents àmbits. 

Nivell d’implementació del banc de recursos on es recullin les  
accions/programes de suport a joves creadors i creadores. 

   1  2       

Nombre de noves programacions culturals per a joves a la ciutat 

creades en base a necessitats detectades. 
        DI SD 

Nombre de joves creadors i creadores que han participat en els 
programes existents. 

        SD 508 

102 
Fomentar l’activitat artística cultural en els espais i 
equipaments juvenils, espais culturals i a l’espai 
públic. 

Nivell d’implementació del banc de recursos artístics dels 
equipaments juvenils i culturals de la ciutat. 

 2   3  3      

Nombre d'equipaments juvenils que participen en el programa 
districte cultural o altres programes culturals de ciutat. 

      17 17 

103 Potenciar l’art urbà jove. 

Nombre d’espais alliberats per fer grafitis a la ciutat.       14 34 36 

Nivell d’implementació de la creació de projectes per a adolescents 
sobre art urbà. 

 2  2  3,2       

104 
Mantenir i promoure nous festivals temàtics en 

funció dels interessos dels i les joves. 

Nombre de nous festivals temàtics en funció dels interessos dels i les 
joves. 

      1 1 0 

Nombre de joves participants als festivals culturals organitzats pel 

Departament de Joventut.  
      1.748 1.980 2.975 

105 
Fer visible la creativitat dels i les adolescents a 
l’àmbit educatiu i de lleure. 

Nivell d’implementació de la mostra de ciutat sobre la creativitat dels 
adolescents. 

  3   5   6       

Nombre d'adolescents que han participat al programa Creadors EN 
RESiDÈNCiA 

      274 410 378 

106 
Difondre les activitats culturals organitzades per 
joves a través del Portal Web de Joventut. 

Nombre de notícies sobre activitats culturals organitzades per joves 
publicades al Portal Web de Joventut. 

      5 9 
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Nº Mesura Indicador Valor Resultat 

      2017 2018 2019 2017 2018 2019 

107 
Fer partícips els i les joves de la cultura vinculada 

al teixit associatiu dels barris. 

Nombre d'activitats culturals adreçades a joves incloses en les 

programacions del teixit associatiu de les festes majors dels barris. 
        DI 101 

108 
Promoure la visualització de les dones joves 
creadores. 

Nivell d’implementació del premi de dones creadores.  1   5   5      

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

109 
Oferir avantatges i descomptes als i les joves per 
tal de fer més accessible la cultura. 

Nombre de promocions i descomptes específics per a joves en 
programacions culturals de la ciutat. 

      3 3 SD 

Nombre de persones joves beneficiàries de promocions i 
descomptes específics en programacions culturals de la ciutat. 

      18.876 18.272 SD 

110 
Promoure la participació dels i les joves en 

programes internacionals d’intercanvi. 

Nivell d’implementació de la promoció dels programes internacionals 

d’intercanvi. 
 1  2   4       

Nombre de consultes en programes de mobilitat internacional ateses 
a l’assessoria de mobilitat internacional. 

      372 336 134 

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

111 
Fer participar els i les joves de projectes que tinguin 

com a objectiu el coneixement de la diversitat 
cultural. 

Nivell d’implementació de la participació de joves en el Pla Barcelona 
Acció Intercultural. 

SD  2 SD       

Nombre d'activitats dissenyades específicament per donar a conèixer 

la diversitat cultural realitzades als equipaments juvenils.  Indicador 
modificat el 2019 

          DI 
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2.4 ESTRATÈGIES COL·LABORATIVES 

  2017 2018 2019 

 

Número total d’indicadors 3 6 6 

 

Nº d’indicadors de resultats 1 4 4 

 

Nº d’indicadors d’actuació 2 2 2 

 
Mitjana indicadors actuació 1,5 - - 

 

 

  

  2019 

 
Total persones beneficiàries   241 

EVOLUCIÓ INDICADORS D’ACTUACIÓ ESTRATÈGIES 

COL·LABORATIVES 
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La promoció i el foment de les estratègies col·laboratives entre la 

joventut, és un dels àmbits més singulars i innovadors del PAJ. Per 

això també conté menys mesures i partia d’una situació de molta 

menys consolidació o preexistència de programes i serveis 

específics. Les cinc mesures distribuïdes en dos objectius, es 

valoren amb sis indicadors, 4 de resultats i 2 d’actuació. La 

presència de tant pocs indicadors d’actuació i el fet que un estigui 

desestimat, desaconsella donar una mitjana de valoració concreta, 

ja que s’estaria considerant una sola acció com a representativa de 

tot un àmbit, especialment si s’utilitza per comparar amb la resta.  

A l’objectiu de promoure projectes que afavoreixin la creació 

d’estratègies col·laboratives en economia, s’inclou el projecte 

“Renova la teva roba jove”, que es mostra consolidat amb una 

valoració d’un 5. Val la pena destacar les 241 persones ateses en 

consultes, però també participants de programes, de foment dels 

usos compartits l’autogestió i la creació de nous models d’empresa 

cooperatius.  

L’altre objectiu, persegueix, en concret, donar a conèixer 

l’economia cooperativa, cooperatives amb criteris de 

proximitat, social i solidària entre els i les joves de Barcelona. 

Aquí trobem un altre exemple de com les dificultats administratives 

provocades per la situació de pandèmia, han fet que pel 2019 no es 

disposi de la dades de participants als programes de pràctiques 

professionals per a joves en empreses cooperatives, que l’any 2018 

van ser fins a 281. En canvi sabem que el nombre de centres 

educatius que acullen accions de difusió de l’economia social i 

solidària ha augmentat de 9 a 13, els alumnes dels quals es troben 

dins el recompte explicitat més amunt. Per últim continua sense 

haver-hi daders sobre el nombre de programes engegats per a la 

millora del repartiment equitatiu de les cures entre els i les joves, 

probablement perquè en realitat no existeixin aquests programes. 
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 ESTRATÈGIES COL·LABORATIVES 

Nº Mesura Indicador Valor Resultat 

      2017 2018 2019 2017 2018 2019 

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

112 
Promoure iniciatives d’intercanvi entre els i les 
joves. 

Nivell d’implementació del projecte “Intercanviador Jove Garcilaso” i 
de la seva extensió a altres equipaments. 

  0 - -      

Nivell d’implementació del projecte “Renova la teva roba jove”.   3   5   5      

113 
Assessorar en els usos compartits, l’autogestió i la 
creació de models d’empresa cooperatius. 

Nombre de consultes sobre els usos compartits, autogestió i creació 
de nous models d’empresa cooperatius. Indicador modificat el 2019 

          241 

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

114 
Crear programes de pràctiques professionals per a 
persones joves en empreses cooperatives. 

Nombre de participants als programes de pràctiques professionals 
per a persones joves en empreses cooperatives. 

      281 SD 

115 
Fer accions per difondre l’economia social i 

solidària en els centres educatius. 

Nombre de centres que acullen accions de difusió de l’economia 

social i solidària en els centres educatius.         9 13 

116 
Incorporació de la perspectiva de democratització 
de les cures. 

Nombre de programes engegats per a la millora del repartiment 
equitatiu de les cures entre els i les joves. 

        SD SD 
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3.1 SALUT INTEGRAL  

  2017 2018 2019 

 

Número total d’indicadors 24 24 24 

 

Nº d’indicadors de resultats 18 18 19 

 

Nº d’indicadors d’actuació 6 6 5 

 
Mitjana indicadors actuació 2,4 3,4 5,1 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
9 Les atencions personalitzades a famílies (597) i els usos en accions formatives d’habilitats parentals (1.013) del Centre per Famílies,no estan incloses donat que en la seva 
majoria no són persones joves. Comptabilitzant-les, serien 100.806 persones beneficiàries entre joves i famílies. Tampoc s’han inclòs les 8.898 visites al web “enboles”. 

  
2018 

comparable  
2019 

comparable  

2019 
absolut 

 

Total persones 
beneficiàries   61.269 83.544 99.1969 

 

Total projectes i 
accions 

82 119 119 

EVOLUCIÓ INDICADORS D’ACTUACIÓ SALUT INTEGRAL 
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L’eix de Benestar s’inicia amb l’àmbit de Salut integral, que inclou 8 

mesures, monitoritzades a través de 24 indicadors. L’evolució en 

els 5 indicadors d’implementació ha estat força positiva el darrer 

any. En concret, la seva mitjana ha ascendit fins a 5,1 en una 

escala de 0-7, superant així el llindar intermedi dels dos anys 

anteriors. Aquesta evolució, es conseqüència sobretot del salt en 

el desplegament del Programa Trànsit, que el 2019 ja s’ha posat en 

marxa. Així mateix, en el seguiment del 2019 s’han obtingut per 

primera vegada les dades dels acompanyaments d’adolescents i 

joves en la transició transgènere.  

Per tal d’afinar la recollida de dades de les mesures incloses en el 

primer objectiu de l’àmbit, promoure la salut emocional en 

l’adolescència i la joventut, en la mesura 118 s’ha modificat un 

indicador i així poder captar específicament l’impacte del servei 

Konsulta’m.  

D’altra banda, les dades segueixen mostrant la consolidació del 

serveis d’Adolescents i Famílies que ha augmentat tant el nombre 

d’usos com d’atencions, així com l’obertura d’un novè punt Aquí 

t’escoltem al maig del 2019 al districte de Sants-Montjuïc. 

En el segon objectiu que pretén promoure la salut afectiva i 

sexual de les persones adolescents i joves, incloent-hi tots els 

gèneres i orientacions sexuals, a més a més d’observar un 

augment en el nombre de persones joves ateses individualment als 

centres d’atenció primària i al Centre Jove d’Atenció a les 

Sexualitats (CJAS), també s’han pogut obtenir joves que han 

participat en programes de salut comunitària en l’àmbit de la 

sexualitat, tot comptant amb tallers impartits pels ASSIR, el CJAS o 

l’ASPB. 

Pel que fa a l’últim objectiu d’aquest àmbit, promoció d’hàbits 

saludables d’alimentació i prevenció del consum de tòxics i 

l’abús de noves tecnologies, pel seguiment del 2019 també hi 

hagut una modificació en un indicador per incloure el nombre 

d'adolescents que han rebut formació de prevenció. A més a més, 

s'han consolidat els projectes sobre les habilitats parentals i suport 

a la criança i s'han dut a terme accions en relació a l'alimentació.  
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SALUT INTEGRAL 

Nº Mesura Indicador Valor Resultat 

      2017 2018 2019 2017 2018 2019 

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

117 
Ampliar els serveis d’escolta i acompanyament 

individual emocional dels adolescents. 
Nombre de districtes amb servei Aquí t’escoltem.       6 8 9 

118 
Treballar l’autoconeixement i la gestió emocional 
en l’adolescència. 

Nombre d’usos en atencions grupals realitzades als serveis Aquí 
t’escoltem. 

      8.207 10.570 13.562 

Nombre de joves atesos al servei Konsulta'm. Indicador modificat el 

2019 
          455 

Nombre d’activitats impulsades pel Centre de serveis socials per 

treballar l’autoconeixement i la gestió emocional en l’adolescència. 
      50 23 49 

119 
Prevenció de les relacions abusives treballant les 
habilitats i l’apoderament de les persones joves. 

Nombre d’adolescents assistents als tallers dels «Paranys de 

l’amor». 
      1.776 592 010  

Nivell de d'implementació del Programa per a la prevenció i l'atenció 

de l'abús sexual infantil.  
SD   4  4,5        

Nivell de desplegament de l’estratègia de prevenció del sexisme.   1   5   6       

Nombre d’atencions individuals realitzades als serveis Aquí 
t’escoltem. 

      912 1.149 1.481 

120 

Promoure accions formatives i d’acompanyament 

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

Nombre d’atencions personalitzades a famílies al Centre per 
Famílies 

      396 421 597 

Nombre d'usos en accions formatives i d'acompanyament d'habilitats 
parentals impartides pel Centre per Famílies. 

      1.226 1.569 1.013 

Nombre de projectes d’habilitats parentals impulsats des de l'IMSS       21 31 31 

  

 
10 Els “Paranys de l'amor” van deixar de realitzar-se al 2018, havent-se realitzat únicament durant el primer trimestre de l’any per finalització del Programa i posada en marxa 
de forma imminent del Programa Escoles per la Igualtat i la Diversitat, coordinat pel Consorci d’Educació de Barcelona. 
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Nº Mesura Indicador Valor Resultat 

      2017 2018 2019 2017 2018 2019 

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

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. 

Nombre d’espais d’atenció individual en salut sexual i reproductiva 
per a adolescents i joves en CAPs. 

      8 10 10 

Nombre de persones ateses individualment en centres d’atenció 
primària i altres centres especialitzats. 

      DI 43.923 63.670 

Nombre d’alumnes de secundària que han rebut tallers sobre salut 

afectiva i sexual. 
      4.604 5.035 4.831 

122 Acompanyament en la transició transgènere. 

Nombre d’acompanyaments realitzats amb adolescents i joves 

transgènere.  
      0 SD  48711 

Nivell de desplegament del Programa Trànsit.   0   0  6       

123 
Formació, informació i assessorament sobre la 
sexualitat. 

Nombre d’accions de formació, informació i assessorament 
realitzades en el marc de l’Estratègia de Salut Sexual i Reproductiva. 

      7 13 23 

Nombre d’accions realitzades dins el Programa de consell 

d’anticoncepció per a adolescents. 
      SD 179 SD 

Nombre de joves que han participat en programes de salut 
comunitària en l’àmbit de la sexualitat.  

        DI 8.635 

Nombre de visites al web “enboles”.       6.234 12.324 8.898 

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

124 
Prevenció de riscos de trastorns alimentaris, 
consum de tòxics i abús de noves tecnologies. 

Nombre d'adolescents que han rebut formació de prevenció sobre el 

consum de drogues i ús responsable de l'alcohol. Indicador modificat 

el 2019 

          6.075 

Nivell de desplegament del Pla d’acció sobre drogues 2017-2020.   7   7  6       

Nombre d’accions sobre habilitats parentals i hàbits de consum 
saludables dins el Pla de Barris. 

      15 7 7  

Nivell de desplegament del Programa per treballar l’abús de les 
noves tecnologies. 

  1,4   1   3       

 
11 Inclou nombre d'adolescents i joves transgènere acompanyats al  Centre LGTBI Barcelona (12-35 anys)  i al Servei Trànsit ICS (de 10 a 25 anys). 
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3.2 ESPORTS 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2017 2018 2019 

 

Número total d’indicadors 18 22 22 

 

Nº d’indicadors de resultats 12 14 14 

 

Nº d’indicadors d’actuació 6 8 8 

 
Mitjana indicadors actuació 3,3 4,3 5,7 

  
2018 

comparable  
2019 

comparable  

2019 
absolut 

 

Total persones 
beneficiàries   32.209 36.231 36.979 

EVOLUCIÓ INDICADORS D’ACTUACIÓ D’ESPORTS 
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En l’àmbit dels Esports, el PAJ inclou 13 mesures que són 
valorades des del 2018 amb 22 indicadors. L’augment en el nombre 
d’accions consolidades reflecteix l’evolució positiva d’aquest 
àmbit. Els vuit indicadors d’actuació donen una mitjana de 
valoració de 5,7 a l’escala del 0 al 7, que suposa un augment molt 
important d’1,4 punts i el situa, junt amb Oci i lleure, en segon lloc 
d’entre els 14 àmbits. 

 
D’entre les accions del primer objectiu de l’àmbit, promoure la 

pràctica esportiva entre els i les adolescents i joves i garantir-

ne l’accés universal hi ha el programa Pla de l’esport en edat 

escolar, es tracta d’un programa molt consolidat i valorat molt 

positivament tant les entitats que participen en els programes fora 

d'horari lector, com els centres docents que participen en els 

programes dins de l'horari lectiu. 

On s’ha notat una davallada en el nombre de participants, és en els 

activitats esportives de la campanya d’estiu. En aquest indicador es 

comptabilitza el nombre d’adolescents de 12 a 17 anys participants 

al campus esportius (Olímpia) i als casals esportius. En canvi, hi 

hagut un augment important d'adolescents beneficiats de les 

subvencions del programa d’ajudes a les famílies. 

En quant al programa l’Esport Inclou, el 2019 s’ha fet difusió 

específica dels servei, i malgrat ha incrementat el nombre de 

peticions del servei entre la població adolescent i juvenil, encara no 

és un servei amb molta demanda per perfil adolescent i jove. 

Enguany, per primera vegada s’han obtingut les dades de 

l’indicador de resultats d’aquesta mesura, comptabilitzant així, dues 

figures facilitadores de la pràctica esportiva d'oferta general a les 

persones amb diversitat funcional. 

El segon objectiu, promoure la diversitat en l’activitat física i 

esportiva, tant de tipus de pràctiques com perfils de joves, tot i 

haver mostrat uns resultats més discrets a l’inici del PAJ, en el 

seguiment del 2019 també ha evolucionat de manera positiva. 

Destaquen aquelles accions en el marc de dinamització i habilitació 

d’espais públics per la pràctica esportiva, n’és exemple la 

construcció d’un Skate Parc al Districte de Sants-Montjuïc. 

No obstant, encara es troba a l’inici de la seva implementació, el 

foment de l’esport femení i les modalitats d’esport mixt i de no 

segregació per gènere. 

Finalment, en l’últim objectiu que pretén prevenir la violència i les 

discriminacions dins de l’esport, es valora la implementació del 

Protocol d'Assetjament en l'àmbit de l'esport. Durant el 2019 es va 

redactar juntament amb entitats esportives el document marc 

d’aquest protocol, així com s’han dut a terme diverses formacions a 

entitats esportives sobre el mateix. És per aquest motiu, que 

aquesta acció es troba totalment desplegada. 

  



 

 

    55 
 

Departament de Joventut 

Direcció de Serveis d'Infància, Joventut i Persones Grans 
Àrea Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI 

ESPORTS 

Nº Mesura Indicador Valor Resultat 

      2017 2018 2019 2017 2018 2019 

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

125 
Donar suport als programes de promoció per a 

adolescents i joves en zones d’especial interès 
social. 

Nombre d'accions de promoció de l'esport per adolescents i joves 

realitzades pel Pla de Barris.  
        10 10 

Número d’adolescents i joves que han participat en les accions del 
pla Eines per a la Convivència, De Marxa, Èxit Estiu, etc.  

        1.344 73512 

126 
Facilitar l’accés d’adolescents i joves en l’activitat 
esportiva incidint en col·lectius amb especial 
vulnerabilitat. 

Nombre d'adolescents beneficiats de les subvencions del programa 
d’ajudes a les famílies. 

      4.029 3.951 6.920 

Nivell d’implementació del Pla de l’esport en edat escolar.   6   7   7      

127 
Generar una oferta esportiva d’estiu per a 

adolescents i joves. 

Nombre d'adolescents que han participat d'activitats esportives de la 

campanya de vacances d'estiu. 
      9.154 10.381 8.659 

128 
Organitzar activitats de promoció d’activitat 
fisicoesportiva dins l’horari lectiu. 

Nombre de participacions d'adolescents en les activitats del Pla 
l’Escola fa esport a la ciutat  

      13.762 17.684 20.495 

129 
Facilitar recursos perquè els i les joves amb 
diversitat funcional puguin practicar esport. 

Nivell d’implementació de la mesura de govern l’Esport Inclou.  4,5   5    6      

Nombre d’adolescents i joves que han disposat de monitor de 

suport. 
      SD SD 1313 

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

130 
Promoure la participació de les persones joves en 
el disseny d’activitats fisicoesportives joves. 

Nombre d’activitats esportives realitzades en base a propostes 

rebudes per part dels adolescents. 
        2 2 

Nivell d’implementació del projecte de dinamització esportiva 
d’espais esportius a l’aire lliure en barris d’especial interès. 

    4   6       

  

 
12 Enguany només es disposen de les dades del Pla Eines per la Convivència del Programa Convivim Esportivament de nois i noies de 13 a 18 anys. El programa Èxit estiu no 
es va fer, i dels participants al programa de Marxa fent Esport no es diposa de les dades de participació de la segona  fase que eren les que fins ara es facilitaven. Tot i així 
aquest programa ha augmentat per que a petició de l’ASPB es va obrir també a alumnes de 3r ESO. 
13 Inclou serveis de Monitor de suport i Auxiliar de vestidor. 
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Nº Mesura Indicador Valor Resultat 

      2017 2018 2019 2017 2018 2019 

131 
Identificar activitats fisicoesportives existents a 

l’espai públic amb presència de joves i obrir-ne el 
ventall d’opcions i de recursos. 

Nombre d’activitats fisicoesportives a l’espai públic amb presència de 
joves identificades. 

        28 SD 

132 
Habilitar més espais públics gratuïts on es puguin 

practicar esports a través dels nous parcs 
esportius urbans. 

Nivell d’implementació de les accions per habilitar nous espais que 

permetrien les modalitats esportives freestyle.  
 0   3   6      

Nivell d’implementació del procés participatiu de creació de noves 
instal·lacions esportives a partir del Pla de Barris. 

 5 FI FI      

133 
Incorporar noves modalitats esportives als 
programes d’esports per a adolescents i joves. 

Nombre d’espais creats per a la pràctica d’esports minoritaris.       0 0 SD 

134 
Mapificar les zones d’escalada de la ciutat i 
impulsar la construcció de blocs als equipaments 
juvenils. 

Nombre de zones d’escalada identificades.       0 3 314 

Nombre d'equipaments juvenils amb zona d'escalada.         2 3 

135 
Fomentar l’esport femení a la ciutat, així com les 
modalitats d’esport mixt i de no segregació per 
gènere. 

Nombre de projectes per fomentar la pràctica de l'esport femení que 
han rebut subvenció.  

        34 33 

Nivell d’implementació de les accions per fomentar l’esport femení i 
les modalitats d’esport mixt i de no segregació. 

 0   3 3      

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

136 
Prevenir les conductes agressives i violentes en 

els espais esportius. 

Nombre de monitors/es que han rebut formació dins del Convivim.       80 193 157 

Nivell d’implementació de les accions per prevenir les conductes 
agressives i violentes als espais esportius entre les persones joves. 

 4,5   5    5     

137 
Combatre l’assetjament sexual en l’àmbit de 
l’esport. 

Nombre d’accions desenvolupades per combatre l’assetjament 

sexual en l’àmbit de l’esport dins el Pla de Justícia de Gènere 2016-
2019. 

    1 SD 

Nivell d’implementació del Protocol d'Assetjament en l'àmbit de 

l'esport. 
 

  3   7     

 
14 Identificades en l'espai públic: Túnel de la Foixarda (Sants-Montjuïc), Parc del Clot (St. Martí) i Plaça Salvador Puig Antic (Nou Barris). 
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3.3 OCI I LLEURE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
15 No incloses les 57.872 visites al web Sortim BCN. 

  2017 2018 2019 

 

Número total d’indicadors 13 17 17 

 

Nº d’indicadors de resultats 6 9 9 

 

Nº d’indicadors d’actuació 7 8 8 

 
Mitjana indicadors actuació 2,3 5 5,7 

  
2018 

comparable  
2019 

comparable  

2019 
absolut 

 

Total persones 
beneficiàries15   128 154 182 

 

Total projectes i 
accions 

42 35 35 

EVOLUCIÓ INDICADORS D’ACTUACIÓ OCI I LLEURE 
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L’últim àmbit de l’Eix de Benestar, el de l’Oci i lleure, que inclou 8 
mesures monitoritzades amb 17 indicadors, també s’ha situat dins 
un escenari de consolidació pel que fa a les 8 accions en les que es 
valora el seu nivell de desplegament. La mitjana de valoració 
d’aquests indicadors és de 5,7 a l’escala de 0 a 7, 7 dècimes 
més que l’any anterior. 

 
Les dades obtingudes que donen resposta al primer objectiu 

d’aquest àmbit, promoure l’oci alternatiu i la cultura dispersa 

mostren que s’ha avançat cap el foment i el reconeixement 

d’aquest. Queda pendent, però analitzar les demandes i necessitats 

dels i les joves en matèria d’oci per seguir avançant en aquesta 

direcció i donar una resposta en consonància a aquestes. 

El segon objectiu centrat en la promoció del lleure educatiu, 

manté les mateixes valoracions respecte l’any 2018. L’any 2019 

s’ha creat un nou esplai/cau i el projecte Baobab ja es troba en 12 

barris de la ciutat. A banda dels monitors i monitores voluntaris, el 

projecte també du a terme Casals Urbans, en els que hi participen 

de forma remunerada 78 joves. 

Per garantir un oci diürn i nocturn segur, saludable i lliure de 

discriminacions el Pla d’Adolescència i Joventut preveu tres 

mesures. Una de les accions per abordar situacions de masclisme 

en les activitats d’oci són les marxes exploratòries, però durant el 

2019 no s’han dut a terme les marxes exploratòries amb mirada 

espai públic i gènere. En canvi, és destacable l’augment en el 

nombre de persones que han rebut sessions de formació sobre oci i 

sexisme tot i que no es va poder realitzar la formació prèvia de la 

Lali Jove. En quant a les accions per donar a conèixer la Guia de 

Drogues del Consell de la Joventut de Barcelona, durant el 2019 no 

se n’han fet perquè s'ha reeditat i es difondrà el 2020. 

 

  



 

 

    59 
 

Departament de Joventut 

Direcció de Serveis d'Infància, Joventut i Persones Grans 
Àrea Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI 

OCI I LLEURE   

Nº Mesura Indicador Valor Resultat 

      2017 2018 2019 2017 2018 2019 

Objectiu: Promoure l’oci alternatiu i la cultura dispersa. 

138 
Fomentar i reconèixer l’oci alternatiu i la cultura 
dispersa promoguda i destinada a adolescents i 
joves. 

Nivell d’implementació de la campanya de reconeixement de l’Oci 

Alternatiu i la Cultura Dispersa. 
  4   5   6       

Nombre de visites al web Sortim BCN.     24.300 38.921 57.872 

139 
Promoure i mantenir que es puguin realitzar 
activitats d’oci als equipaments juvenils (casals de 

joves, espais joves...) ampliant horaris. 

Nombre d'equipaments amb previsió d'obertura extraordinària quan 
es necessari per realització d'activitats d'oci. Indicador modificat el 
2019 

          19 

Nivell d’implementació de l’anàlisi sobre demandes i necessitats dels i 
les joves en matèria d’oci. 

  2   2 SD       

Objectiu: Promoció del lleure de la vessant comunitària. 

140 
Incorporació de joves dels barris en els projectes 

de lleure com a monitors/es. 

Nombre de joves incorporats en projectes de lleure dels seus barris 

com a monitors/es. 
        SD 28 

Nivell d’implementació del projecte Baobab.     5   5       

141 
Promoure alternatives d’oci i lleure per a 

adolescents als equipaments juvenils. 

Nombre de serveis de dinamització per adolescents en equipaments o 

sales d’adolescents existents. 
        29 29 

Nombre de tallers programats als equipaments juvenils 
específicament per a adolescents. 

        DI  DI 

142 
Promoure el lleure educatiu entre els i les 

adolescents. 
Nivell d’implementació de la Mesura de Govern Dret de Lleure.   1   7   7       
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Nº Mesura Indicador Valor Resultat 

      2017 2018 2019 2017 2018 2019 

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

143 

Lluitar contra situacions de masclisme en les 

activitats d’oci de Barcelona a través de 
campanyes de conscienciació i apoderament de 
les dones. 

Nombre de marxes exploratòries i projectes de treball amb locals d’oci 
nocturn. 

      0 6 0 

Nivell d’implementació del Protocol d’actuació en casos de violència 
masclista en les entitats juvenils. 

  6   7   7       

Nivell d’implementació del projecte Barcelona Antimasclista.   4   5   5       

Nombre de persones que han rebut sessions de formació sobre oci i 
sexisme. 

      29 128 154 

144 
Desenvolupar i promoure estratègies de promoció i 
prevenció de riscos sobre alcohol i altres drogues 

en espais juvenils d’oci. 

Nombre d’accions desenvolupades per a adolescents i joves en el 
marc del Pla d’acció sobre drogues 2017-2020. 

      7 6 6 

Nombre d’accions realitzades per donar a conèixer la Guia de 

Drogues. 
      0 1 0 

145 Promoure espais d’oci accessibles. 

Nivell d’implementació de la Xarxa de lleure inclusiu.   1   4   5       

Nivell d'implementació de la mapificació dels espais d'oci inclusiu per 

a adolescents i joves. 
  0   5   5       
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4.1 COORDINACIÓ TERRITORIAL 

  2017 2018 2019 

 

Número total d’indicadors 10 16 16 

 

Nº d’indicadors de resultats 5 8 8 

 

Nº d’indicadors d’actuació 5 8 8 

 
Mitjana indicadors actuació 2 2,8 4,4 

 

    
2018 

comparable  
2019 

 
Total professionals   363 433 

EVOLUCIÓ INDICADORS D’ACTUACIÓ COORDINACIÓ 

TERRITORIAL 
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Ja dins l’eix de Territori, l’àmbit de Coordinació territorial inclou 7 

mesures actives el 2019, valorades amb 16 indicadors en total. En 

aquest seguiment anual és un dels àmbits que millora més, ja que 

amb un 4,4 a l’escala del 0 al 7 com a mitjana dels indicadors 

d’actuació, supera per primer cop el llindar del 3,5, i es converteix 

en l’àmbit amb una valoració més alta de l’eix.  

Amb l’objectiu de proporcionar informació rellevant, fiable i 

actualitzada de la situació de la població adolescent i jove de la 

ciutat als professionals de joventut, es consolida el PRISMA-

Observatori de la Joventut equip que a més a més d’estar al 

capdavant del seguiment i avaluació del Pla d’Adolescència i 

Joventut, durant el 2019 també ha iniciat el procés d’actualització 

del qüestionari de l’Enquesta a la Joventut de Barcelona 2020, 

juntament amb el Departament de Recerca i Coneixement de l’Àrea 

de Drets Socials. 

Dins el segon objectiu, visualitzar, promoure i donar suport als 

professionals de joventut destaca la COCO Jove, emmarcada en 

els espais per compartir coneixements i experiències entres els i les 

professionals de joventut. En aquesta primera edició, van assistir 

120 professionals i es van exposar 11 experiències a l'espai 

Coneix.  

Pel que fa al desenvolupament de les accions incloses a l’últim 

objectiu, desenvolupar una cultura de treball en xarxa les 

valoracions mostren un avenç més discret. Hi ha un desplegament 

avançat del directori de professionals de joventut, i un 

desplegament parcial del directori compartit de les xarxes joves 

existents a la ciutat, i més. Pel que fa al sistema de qualitat en els 

serveis d’informació juvenil encara es troba en una fase molt inicial. 
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COORDINACIÓ TERRITORIAL 

Nº Mesura Indicador Valor Resultat 

  2017 2018 2019 2017 2018 2019 

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

146 
Comptar amb recursos que garanteixin una diagnosi 
acurada, fiable i actualitzada de la població adolescent i 
jove de la ciutat. 

Nivell d’implementació de la Unitat d’anàlisi de la realitat 
juvenil. 

 6   7   7      

Nivell d’implementació de l’Enquesta de Joventut 2020.  0  1   4      

Nivell d’implementació de la xarxa de professionals experts/es 
en adolescència. 

 1   3   5      

147 Elaborar l’Enquesta de Joventut de Barcelona. No s'iniciava el 2019 

Objectiu: Visualitzar, promoure i donar suport als professionals de joventut. 

148 
Desenvolupar accions formatives dirigides a 
professionals de joventut. del Programa formatiu de 
professionals de joventut “Treballem per als i les joves”. 

Nivell d’implementació d’una diagnosi de necessitats 
formatives. 

  2   4    

Nombre de formacions dirigides a professionals del Programa 
formatiu de professionals de joventut “Treballem per als i les 

joves”. 

       25 27 

Nombre d’assistents a formacions vinculades al Programa 
formatiu de professionals de joventut “Treballem per als i les 

joves”. 

       295 291 

149 
Creació d’espais per compartir coneixements i 
experiències entre els i les professionals de joventut de 

la ciutat de Barcelona. 

Nombre d’experiències registrades al Banc d’experiències: 

CO2 Jove. 
      0 0 13 

Objectiu: Desenvolupar una cultura de treball en xarxa. 

150 Crear una Xarxa de professionals de joventut. 

Nivell d’implementació del directori de professionals de 

joventut. 
   5  6    

Nivell d’implementació de mecanismes de recollida del nivell 
de satisfacció dels professionals de joventut. 

  1   3    

Nombre d’espais de trobada entre professionals de joventut 
per compartir la seva tasca. 

       1 1 
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Nº Mesura Indicador Valor Resultat 

  2017 2018 2019 2017 2018 2019 

151 
Promoure un treball integral entre els serveis 
d’informació i dinamització juvenil. 

Nombre de trobades de coordinació de la Xarxa de PIJ.       11 18 16 

Nombre de trobades de treball conjunt.       2 1 4 

Nombre de professionals que han participat els espais de 

treball conjunt. 
      60 68 142 

152 
Fomentar la participació juvenil a les Taules de “Xarxa 
Jove” a tots els districtes. 

Nivell d’implementació d’un directori compartit de les xarxes 
joves existents a la ciutat. 

 1  1   4      

Nombre de taules de xarxa jove presents als districtes. 
Indicador modificat el 2019 

          37 

153 
Elaborar un model de qualitat (ISO o similar) en els 
serveis d’informació juvenil. 

Nivell d’implementació d’un sistema de qualitat en els serveis 
d’informació juvenil. 

 2  2  2      
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 4.2 EQUIPAMENTS I SERVEIS JUVENILS 

  2017 2018 2019 

 

Número total d’indicadors 9 15 15 

 

Nº d’indicadors de resultats 6 8 8 

 

Nº d’indicadors d’actuació 3 7 7 

 
Mitjana indicadors actuació 4,3 4 4,1 

 

 

    
2018 

comparable  

2019 
absolut 

 
Total persones beneficiàries   72.532 63.443 

EVOLUCIÓ INDICADORS D’ACTUACIÓ EQUIPAMENTS I 

SERVEIS JUVENILS 
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L’àmbit d’Equipaments i serveis juvenils agrupa 8 mesures diferents 

de les que s’obté informació a través de 15 indicadors. D'aquestes 

mesures una part important estan condicionades per la posada en 

marxa del Pla d’Equipaments i Serveis Juvenils 2018-2028 

(PESJove), aprovat a finals de l’any 2018 i presentat públicament el 

gener del 2019. En conjunt i segons els indicadors d'actuació, 

l’avenç en la valoració mitjana d’aquest àmbit és més discret, un 4,1 

de l’escala del 0 al 7. Pel què fa als indicadors de resultats, la 

disminució del total de persones joves beneficiàries fa referència a 

un sol indicador, el del nombre d'usos dels Punts infoJOVE, i es pot 

explicar en bona mesura, pel tancament per obres del PIJ Paral·lel 

durant una part important de l'any. 

El primer objectiu de l'àmbit se centra específicament en el Pla 

d'Equipaments i Serveis Juvenils. L'indicador que feia referència a 

l'elaboració del propi Pla ha estat modificat pel seguiment del 2019 

tenint en compte que el Pla ja ha estat elaborat, i així poder copsar 

ara l’evolució del seu desplegament. Tant el mapa com la xarxa 

d’equipaments juvenils es troben en un escenari d’implementació 

consolidat. Durant el 2019 es va posar en marxa la Xarxa Jove, 

arrel del PESJove. Aquesta xarxa inclou la creació de la Xarxa 

d'Espais Joves i diversos grups de treball, entre d'altres: 

comunicació, indicadors, i un grup motor.  

 

 

En el segon objectiu, donar cabuda a diferents realitats juvenils i 

als diferents nivells de participació dels i les joves en els 

serveis i equipaments hi ha tres mesures. En la primera s’ha 

modificat un indicador amb l’objectiu de poder copsar la realitat als 

diferents districtes. Hi ha disparitat entre les diferents valoracions 

obtingudes, sobre la inclusió a la programació dels equipaments 

juvenils d'activitats de l'interès de joves que no en són usuaris 

habituals, i s’estan fent esforços a diferents nivells per donar-hi 

cabuda. 

Quant a l’ús d’equipaments escolars, cal posar èmfasi a l’augment 

d’escoles que cedeixen els seus espais per a les activitats regulars 

de les entitats de lleure educatiu. 
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 EQUIPAMENTS JUVENILS 

Nº Mesura Indicador Valor Resultat 

      2017 2018 2019 2017 2018 2019 

Objectiu: Elaborar el nou Pla d’equipaments i serveis juvenils. 

154 
Mapificar i crear la xarxa d’equipaments juvenils 
de la ciutat. 

Nivell d’implementació del mapa d’equipaments juvenils.   3  6      

Nivell d’implementació de la xarxa d’equipaments juvenils.    3,8   5,5      

Nivell d’implementació de la creació del catàleg interactiu de recursos 
dels serveis i equipaments de joves. 

   0  1      

155 Definir i implementar els programes funcionals PIJ. 

Nivell d’implementació del Programa funcional dels Punts 
d’Informació Juvenil. 

  5,3  5,8   5,8      

Nombre d’usos als PIJ.       79.172 72.475 63.443 

156 
Definir i implementar els diferents models 
d’equipaments i serveis juvenils. Elaborar el nou 

Pla d’Equipaments i Serveis Juvenils 2018-2028. 

Nivell d’implementació del  Pla d’Equipaments Juvenils 2018-2028. 
Indicador modificat el 2019 




 2      

157 
Desenvolupar propostes inclusives per als usos 
dels equipaments juvenils. 

Nivell d’implementació del criteri de foment de la interrelació entre 
joves d’orígens culturals diversos en els projectes i activitats dels 

Equipaments Juvenils. 

   4   4,3      

158 
Articular la participació territorial en el procés de 

definició del Pla d’Equipaments Juvenils de 
Barcelona. 

Nombre de joves que han participat en el procés de definició del Pla 
d’Equipaments Juvenils de Barcelona. 

      57 SD16 

  

 
16 Aquest procés es va dur a terme durant l’elaboració del Pla d’Equipaments Juvenils, l’any 2019 aquest ja està en funcionament. 
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Nº Mesura Indicador Valor Resultat 

      2017 2018 2019 2017 2018 2019 

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

159 
Donar resposta a diferents moviments juvenils i 
grups emergents dins la programació dels 

equipaments. 

Nivell d’implementació del treball paral·lel entre els equips d’espai 
públic i els equipaments. 

  2,5  4,5 3,5      

Nivell d'implementació de la inclusió a la programació dels 
equipaments juvenils d'activitats de l'interès de joves que no en són 
usuaris habituals. Indicador modificat el 2019 

      4,6       

Nombre d’entitats i col·lectius que han participat en el grup de treball 

de cultura dispersa i oci alternatiu del CJB. 
      9 8 8 

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 espais per 
al lleure juvenil. 

Nombre d’hores setmanals en escoles obertes per a activitats 
diverses de lliure concurrència.  

    310 317 297 

Nombre d’escoles que cedeixen els seus espais per a les activitats 
regulars de les entitats de lleure educatiu.  

        10 29 

161 
Implicar els equipaments juvenils en el grup de 
treball dels equipaments de proximitat. 

Nombre d’equipaments juvenils implicats en el projecte Energies 
comunitàries que es desenvolupen en equipaments juvenils. 

      1 1 18 

Nombre de reunions de les Taules de coordinació cultural dels 
districtes amb participació dels equipaments juvenils. 

      DI 42 36 

 

  



 

 

    69 
 

Departament de Joventut 

Direcció de Serveis d'Infància, Joventut i Persones Grans 
Àrea Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI 

 

4.3 ESPAI PÚBLIC

 

  2017 2018 2019 

 

Número total d’indicadors 11 13 13 

 

Nº d’indicadors de resultats 9 10 9 

 

Nº d’indicadors d’actuació 2 3 4 

 
Mitjana indicadors actuació 0,8 2 3 

 

 

 

 

 

  

  
2018 

comparable  
2019 

 
Total persones beneficiàries   1.124 944 

EVOLUCIÓ INDICADORS D’ACTUACIÓ ESPAI PÚBLIC 
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L’àmbit d’Espai públic, inclou 8 mesures actives el 2019 amb 13 

indicadors que les monitoritzen. En ser un dels àmbits més 

innovadors i amb menys trajectòria, es manté encara una mica per 

sota de la nota mitjana pel que fa a la valoració dels indicadors 

d’actuació. La valoració mitjana obtinguda és de 3 a l’escala del 

0 al 7. 

Per donar resposta al primer objectiu, facilitar i legitimar l’ús de 

l’espai públic per part dels i les joves es té en compte el 

desplegament del Pla d’usos de l’espai públic, que es troba en un 

escenari iniciat. En aquest sentit, és important tenir present el paper 

de les xarxes socials virtuals que sembla ser que han propiciat el 

descens en el nombre de joves atesos pel programa APC. 

Pel que fa a l’objectiu de fomentar el codisseny i la cogestió 

d’espais públics i equipaments amb la participació dels i les  

joves, han augmentat tant el nombre d’activitats i equipaments 

juvenils que gestionen també l'espai públic proper, però es fa difícil 

comptabilitzar la participació de joves en la gestió o el disseny 

d’espais públics i equipaments juvenils. En tot cas, dos exemples 

de processos que s’han dut a terme són:  procés participatiu de 

l'Espai Jove Jaume Ollé pendent de construcció i la remodelació de 

la Rambla del Carmel. 

L’últim objectiu, oferir altres espais per al desenvolupament 

d’activitats destinades a la població adolescent i jove, però és  

el que obté pitjors resultats. Sembla ser que l’ inventari dels espais 

públics i els seus usos per a pràctiques juvenils no acaba de posar-

se en marxa en els diferents districtes de la ciutat.
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ESPAI PÚBLIC   

Nº Mesura Indicador Valor Resultat 

      2017 2018 2019 2017 2018 2019 

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

162 
Promoure la participació i els usos de les persones 

joves en els espais públics. 
Nivell d’implementació del Pla d’usos de l’espai públic.   0,5   1,5  4      

163 
Millorar la percepció de la seguretat i 
l’apoderament de les dones adolescents i/o joves a 
l’espai públic. 

Nivell d'implementació de les marxes exploratòries. Indicador modificat 
el 2019 

     4       

164 Millorar i ampliar l’accés a Barcelona WiFi.  No s’iniciava el 2019 

165 
Crear la figura del dinamitzador juvenil en 

determinats barris i/o districtes per complementar 
amb la resta de figures existents. 

Nivell d’implementació de la figura del dinamitzador juvenil al territori.     3,4   3,1       

Nombre de nous dinamitzadors juvenils en els territoris afectats pel 
Pla de Barris. 

        3 8 

166 
Assegurar l’ús de l’espai públic mitjançant la 

mediació en situacions de conflicte o d’usos 
inadequats de l’espai públic. 

Nombre d’accions dels equips de gestió de conflictes.       26 55 28 

Nombre de joves atesos pel programa APC.       1.511 1.124 944 

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

167 
Gestió parcial per part dels equipaments joves de 
l’espai públic proper (places, parcs...). 

Nombre d’equipaments juvenils que gestionen també l'espai públic 
proper amb recursos. 

      15 16 17 

Nombre d’activitats organitzades per equipaments juvenils en l’espai 
públic proper. 

      97 131 141 

168 
Cogestió i codisseny d’espais públics i 

equipaments amb la participació dels i les joves. 

Nombre de processos de participació per a la gestió o disseny 
d’espais públics i equipaments juvenils. 

      9 14 DI 

Nombre de participants joves en processos de participació per a la 

gestió o disseny d’espais públics i equipaments juvenils. 
      30 810 SD 
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Nº Mesura Indicador Valor Resultat 

      2017 2018 2019 2017 2018 2019 

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

169 
Fer un inventari dels espais públics i els seus usos 
per a pràctiques juvenils a tota la ciutat. 

Nivell d’implementació d’un inventari dels espais públics i els seus 
usos per a pràctiques juvenils. 

  1   1   0,75      

170 
Obrir espais esportius i escolars per a activitats 
diverses de lliure concurrència. 

Nombre d’escoles i instal·lacions esportives que obren els seus espais 
per a activitats diverses de lliure concurrència. 

      70 69 62 

Nombre d’hores setmanals en escoles i instal·lacions esportives 
obertes per a activitats diverses de lliure concurrència. 

      310 317 297 
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4.4 TRANSICIÓ ECOLÒGICA 

 

 

  2017 2018 2019 

 

Número total d’indicadors 16 16 16 

 

Nº d’indicadors de resultats 9 9 8 

 

Nº d’indicadors d’actuació 7 7 8 

 
Mitjana indicadors actuació 1,4 3,4 3,6 

 

 

 

 

 

EVOLUCIÓ INDICADORS D’ACTUACIÓ TRANSICIÓ 

ECOLÒGICA 
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En l’àmbit de Transició ecològica hi ha 12 mesures monitoritzades 

amb 16 indicadors, dels quals 8 són d’actuació degut a la 

modificació d’un indicador que en els anteriors anys no s’havia 

pogut quantificar. Així doncs, amb un 3,6 a l’escala del 0 al 7 com 

a resultant de la mitjana resultant de les dades obtingudes situa 

aquest àmbit en un estadi més avançat que ens els anys anterior, i 

per primera vegada sobrepassa, tot i que de manera molt discreta, 

el 3,5.  

El primer dels tres 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 efectes de 

la mobilitat en el medi ambient)  és el que integra més indicadors. 

Però malauradament, en el seguiment del 2019 no s’han pogut 

obtenir les dades de tots els indicadors de resultats, i més 

concretament no es disposa de la única dada que permetia 

comptabilitzar l’abast de persones joves beneficiàries. Es tracta del 

nombre d’usuaris del Bicing menors de 30 anys, que en el 

seguiment del 2018 va mostrar la davallada d'una tercera part dels 

abonats joves en un sol any. Respecte l’evolució en els indicadors 

de la mesura relativa als aparcaments de patinets i/o bicis segueix 

cap a l’alça.  

Amb l’objectiu de sensibilitzar i capacitar les persones joves en 

actituds sostenibles (residus, consums alimentaris i 

energètics, etc.), destaca la consolidació de l’estratègia de consum 

responsable. En aquesta línia, s'està promovent els productes de 

temporada a través del mercats de pagès i amb menjadors sans i 

sostenibles, així com amb el Projecte de Paradistes Verds amb 

Mercats municipals.  Per contra, no s'ha iniciat l'acció destinada al 

foment de la implicació dels joves a les cooperatives de consum 

alimentari. 

L’últim objectiu de l’àmbit es proposa potenciar l’autonomia dels i 

les joves amb criteris sostenibles, s’evidencia un augment en el 

nombre de centres educatius de secundària i ensenyaments post-

obligatoris que participen al programa Escoles +Sostenibles atès 

que en el currículum educatiu d'aquesta etapa educativa s'inclou 

l'estudi del consum energètic i les possibles mesures per a l'estalvi. 

La manca de d’informació respecte les accions de difusió sobre 

l’estalvi energètic en pisos de protecció oficial per a joves, no 

permet valorar si l’evolució d’aquesta mesura arriba a un 

percentatge més ampli població jove. 
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TRANSICIÓ ECOLÒGICA   

Nº Mesura Indicador Valor Resultat 

      2017 2018 2019 2017 2018 2019 

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). 

171 
Dotar tots els barris d’espais per als joves per 

evitar grans desplaçaments i impulsar la mobilitat a 
peu. 

Nivell d’implementació del criteri de distribució territorial en el Pla 

d’Equipaments Juvenils. 
 0,5   5   5       

172 
Promoure l’ús del transport públic entre els i les 
adolescents. 

Nivell d’implementació de nous descomptes en el transport públic per 

a joves. 
SD FI FI       

Import total dels recursos destinats a projectes de promoció del 

transport públic entre els i les adolescents. 
      SD SD SD 

173 
Recolzar la mobilitat amb bicicleta fent 
descomptes promocionals al Bicing per al públic 

més jove. 

Nombre d’usuaris del Bicing menors de 30 anys.       39.225 26.337 SD 

174 
Creació d’aparcaments de patinets i/o bicis davant 
i/o dintre dels equipaments i disposar de recursos 

per assegurar-los. 

Nombre de places d’aparcament de bicis i/o patinets.     33.834 34.849 35.841 

Increment anual de places d’aparcament de bicis i/o patinets.       29% 3% 6,5% 

175 
Transmetre els bons hàbits de circulació en els 
programes educatius relacionats amb la mobilitat i 

el civisme. 

Nombre de programes educatius de mobilitat i civisme que incorporen 

la formació sobre hàbits de circulació. 
      4 4 3 

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

176 
Promoure el consum de productes de temporada 

basats en la dieta mediterrània i de qualitat. 

Nombre d’activitats educatives i de sensibilització de Mercats de 
Barcelona orientades explícitament a la població jove i adolescent. 

      60 43 26 

Nivell d’implementació de l’estratègia de consum responsable.  2   4,5   5       

177 
Incentivar la implicació dels joves a les 
cooperatives de consum alimentari. 

Nivell d'implementació del foment de la implicació dels joves a les 
cooperatives de consum alimentari. Indicador modificat el 2019 

     0       

178 
Promoure la participació dels joves als mercat 

d’intercanvi, de segona mà, estratègies de 
reparació, intercanvi de roba, etc. 

Nivell d’implementació de les activitats de difusió orientades 

explícitament a joves i adolescents dels programes de l’estratègia 
Residu Zero. 

 2   4   4       
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Nº Mesura Indicador Valor Resultat 

      2017 2018 2019 2017 2018 2019 

179 
Adequar les màquines de venda automàtica dels 
equipaments adreçats als i les joves amb criteris 
de comerç just, producció de proximitat... 

Nombre de màquines de venda automàtica en equipaments juvenils 
amb productes de comerç just i producció de proximitat. 

      2 1 1 

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

180 
Difondre el coneixement de les mesures per a 

l’estalvi energètic a la llar, en especial als pisos de 
protecció oficial. 

Nivell d’implementació d’accions de difusió sobre l’estalvi energètic en 
pisos de protecció oficial per a joves. 

 1  2 SD      

Nombre de centres educatius de secundària i superior que participen 
al programa “Escoles +Sostenibles". 

      159 169 173 

181 
Informar dels sistemes de recollida selectiva de 

residus als pisos de protecció oficial per implicar-
los a participar-hi. 

Nivell d’implementació d’accions de difusió sobre la recollida selectiva 
de residus en pisos de protecció oficial per a joves. 

 0  2 SD      

182 
Difondre els equipaments i programes amb 

estratègies i activitats per a joves relacionades 
amb la sostenibilitat. 

Nivell d’implementació de la difusió d’equipaments i programes 

d’educació ambiental vinculats al Compromís Ciutadà per la 
Sostenibilitat 2012-22 adreçats al públic adolescent i jove. 

 3  3   4      
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5. L’ESTAT DE DESPLEGAMENT DEL PAJ PER 

COL·LECTIUS 

Un dels objectius del seguiment i l’avaluació del PAJ és observar la 

cobertura de les accions i mesures contingudes entre els diferents 

perfils de joves i adolescents. És a dir, veure si hi ha diferències 

significatives en l’ús dels programes i serveis que s’ofereixen des 

dels diferents agents que participen del Pla, en funció de variables 

com l’edat, el gènere etc.  

 

 

 

Donades les diferents necessitats de les persones d’entre 12 i 35 

anys, amb situacions i moments vitals tant diferents, és del tot 

justificat que hi hagi actuacions específiques destinades a grups 

concrets. Inclús que es consideri que en el conjunt hi ha col·lectius 

que mereixen una atenció preferent. Ara bé, una cobertura 

equilibrada, sigui amb accions universals o amb projectes 

especialitzats per tots els perfils de joves, és un objectiu desitjable 

en qualsevol cas. 
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GÈNERE 

  2017 2018 2019 

 

Nº d’indicadors 
desagregats per sexe-
gènere possibles 

69 71 67 

 

Nº d’indicadors amb 
dades desagregades 
fiables aconseguides 

25 28 32 

 

Nº d’indicadors amb dades 
d’altres identitats de sexe-
gènere aconseguides 

2 3 13 (5) 

 

Mitjana proporció dones 
joves 

56% 54% 49% 

 

Entre el primer seguiment anual de 2017 i el present, la tendència 

en la recollida de dades cada cop més exhaustiva és 

moderadament positiva. Malgrat que continua havent-hi una 

quantitat molt important d’indicadors dels quals no s’aconsegueixen 

les dades desagregades per gènere, la proporció creix. Si aquell 

any es van aconseguir les dades desagregades del 37% dels 

indicadors demanats, en dos anys la xifra ha crescut fins el 47%.  

En aquesta línia cal seguir insistint en la recollida de més indicadors 

amb dades desagregades per una tercera opció d’altres identitats 

de sexe-gènere. Malgrat que s’ha avançat tímidament, queda molt 

per fer ja que es parteix d’una cultura administrativa fortament 

influenciada pel binarisme de gènere. Avui dia i més tractant amb 

població jove, és necessari canviar aquesta hàbit. La demanda de 

les dades a tots els agents amb aquesta casella contribueix a fer 

pedagogia en aquest sentit. L’any 2017 només es van aconseguir 

dades de 2 indicadors i aquesta vegada la xifra ha crescut fins als 

4. Els programes que han afegit aquesta recollida són l’Aquí 

t’escoltem i el projecte A peu de Carrer. 

 

 

 

49,1%50,8%

0,2%

MITJANA TOTAL

Dones joves Homes joves Altres identitats
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46,2%
53,8%

MITJANA EMANCIPACIÓ

55,7%
43,7%

0,6%

MITJANA BENESTAR

51,8%48,2%

MITJANA TRANSFORMACIÓ

 

Si observem el percentatge d’usuaris homes i dones sumant els 

valors dels 32 indicadors disponibles, sorprèn que tres de cada 

quatre usuaris són dones. Però aquesta desproporció es dona per 

l’existència d’un sol indicador que agrupa fins a 64.000 usuaris i 

que el 98% són dones. Es tracta de les persones ateses en ASSIR i 

altres dispositius de salut sexual i reproductiva, que de forma molt 

majoritària utilitzen les dones. Per evitar que aquest fet condicioni el 

conjunt de l’anàlisi, s’utilitza en aquest cas la mitjana dels 

percentatges d’homes i dones de tots els indicadors.  

Així, l’ús i la cobertura de les actuacions incloses en el Pla 

d’Adolescència i Joventut mostra un gran equilibri en termes de 

gènere. Els homes representen de mitjana el 50,8% de les 

persones usuàries o beneficiàries i les dones el 49,1%. L’any 2017 

també hi havia un equilibri important però decantat lleugerament a 

la inversa.  

Si observem aquesta proporció per eixos del Pla, augmenten les 

diferències. Pel què fa a  l’emancipació (educació, ocupació i 

habitatge) la proporció a favor dels nois creix fins al 53,8%, impulsat 

sobretot per programes d’ocupació relacionats amb la inserció i les 

segones oportunitats. En canvi, en l’eix de transformació i sobretot 

en el de benestar la proporció es decanta a favor de les dones 

joves, un 51,8% i un 55,7% respectivament. Sobretot per l’indicador 

ja comentat de les persones ateses en centres d’atenció primària 

en l’àmbit de la salut sexual i reproductiva. Però també per serveis 

com l’Aquí t’escoltem amb una majoria d’atencions a noies.  
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EDAT I ADOLESCÈNCIA 

  2017 2018 2019 

 

Nº d’indicadors 
desagregats per franges 
d’edat possibles 

60 71 67 

 

Nº d’indicadors 
aconseguits amb dades 
desagregades per les 
franges d’edat del PAJ 

10 14 19 

 

Nº d’indicadors 
específics 
d’adolescència 

37 38 38 

 

Mitjana indicadors 
actuació d’adolescència 

2 3,5 4,4 

 

El plantejament del PAJ incorpora, més enllà de la divisió per 

àmbits sectorials, l’abordatge per edats. La idea era determinar 

diferents grups d’edat interns, per prioritzar unes polítiques i 

accions sobre cada grup. El seguiment i l’avaluació també es 

proposen l’objectiu d’observar el desplegament del Pla en funció de 

la cobertura diferencial en els diferents grups d’edat. 

Aquest anàlisi presenta, no obstant, força complicacions. D’una 

banda, l’existència d’indicadors de resultats no és homogènia en 

totes les accions i programes. Cal afegir que poques actuacions o 

serveis estan destinats a tota la franja adolescent i jove de 12 a 35, 

fet que complica la comparativa. A més dels 67 indicadors on es 

demanaven les dades desagregades per franges d’edat, només 

hem obtingut les dades de 19, el 28,5%. A nivell metodològic, 

l’evolució de la recollida no és positiva en aquest aspecte. Respecte 

recollides anteriors no s’ha aconseguit augmentar el nombre total ni 

relatiu d’indicadors amb resposta per franges d’edat. L’única millora 

metodològica és que en el primer seguiment anual del PAJ, la 

meitat dels indicadors que s’obtenien, tenien unes franges d’edat 

diferents a les establertes en el PAJ, mentre que aquesta vegada 

en són només 3.  

En tot cas, les dades existents, posen de manifest una intuïció 

prèvia: la població adolescent i en general la més jove dins el 

conjunt 12-35, rep més polítiques públiques i/o utilitza més les que 

se’ls hi posen a disposició que la més gran. Especialment si ho 

posem en relació a la quantitat de població que representa cada 

grup.  

Els i les adolescents d’entre 12 i 16 anys, representen de mitjana el 

35,4% dels usos en aquests 19 indicadors, però representen el 

15,2% de la població d’entre 12 i 35. A l’altre banda, el grup d’entre 

26 i 35, que inclou 10 cohorts, suma de mitjana el 27,9% d’usos, 

mentre representa més de la meitat del pes poblacional del conjunt 

del grup de 12 a 35 anys.  
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% mitjà d’usos per 

franges d’edat 
Percentatge de 
població 12-35 

12-16 35,4% 15,2% 

17-18 21,7% 6,0% 

19-25 35,5% 25,8% 

26-35 27,9% 52,9% 

 

A més hi ha 38 indicadors que segueixen l’evolució d’accions, 

programes i serveis específicament adreçats a adolescents. Són 

actuacions molt importants numèricament, vinculats als dispositius 

educatius o de benestar emocional, com el servei JIP, l’Aquí 

t’escoltem, Konsulta’m o el Pla l’Escola fa Esport. Si suméssim els 

usos en aquestes actuacions el desequilibri probablement seria 

molt més important, ja que no hi ha pràcticament actuacions que 

siguin només pels joves més grans.  

Així doncs, malgrat les mancances per poder fer un anàlisi més 

transversal i fonamentat de tot el Pla en termes de franges d’edat, 

sembla clar que l’adolescència és un etapa on s’adrecen més 

accions públiques i recursos que a les franges corresponents als 

joves adults. Pot ser perquè objectivament aquest col·lectiu en té 

més necessitat, perquè és més fàcil accedir-hi als centres 

educatius, perquè és un col·lectiu que preocupa més a 

l’administració o per altres motius. Aquest biaix cal veure’l com una 

oportunitat per idear més dispositius i iniciatives que acompanyin i 

donin suport a fer més sòlids els processos d’autonomia i 

emancipació dels joves de més de 25 anys.  
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CONCLUSIONS 

• El desplegament i la implementació del PAJ avança i es 

consolida. L’evolució dels dos darrers anys és molt positiva 

segons el conjunt d’indicadors de seguiment.  

 

• Creixen el nombre d’usos i atencions. En dos anys la xifra 

de joves que utilitzen els programes, equipaments i serveis 

considerats en el PAJ, ha augmentat un 42,5%. 

 

• Milloren les valoracions dels indicadors d’actuació o 

qualitatius. Els indicadors d’aquest tipus en escenari 

consolidat han passat del 33% el 2017 al 62% el 2019, més un 

5% que estan finalitzats. La mitjana ha passat del 3,2 al 5 en 

una escala del 0 al 7 en aquests dos anys. 

 

• La millora és generalitzada en tots els àmbits. Mentre el 

2017 vuit àmbits es trobaven per sota del 3,5, la nota 

intermèdia a l’escala del 0 al 7, a 2019 ja només és un. 

Destaca sobretot la millora de l’Eix de Benestar on els tres 

àmbits han passat d’estar en valoracions d’entre 2 i 3 a superar 

el 5. En canvi l’Eix de Territori inclou els àmbits que estan una 

mica més endarrere o que els hi ha costat més millorar el 2019.  

• Equilibri de gènere en els joves atesos però menys entre 

els diferents grups d’edat. Les dades d’atencions i usos 

mostren un equilibri important entre nois i noies a l’hora 

d’utilitzar els serveis i programes previstos al Pla. No és tant 

això entre els diferents grups d’edat, ja que s’evidencia una 

certa tendència a concentrar les actuacions en les franges 

d’edat més baixes, és a dir l’adolescència i la primera joventut, 

en detriment dels anomenats joves adults.  

 

• El PAJ creua l’equador del seu període de vigència. Resten 

dos anys per culminar la seva implementació amb alguns 

reptes importants, especialment per l’impacte que pugui tenir la 

pandèmia. 

 

• Un Pla viu que necessita alguns retocs. L’evolució de les 

polítiques i dels serveis i programes concrets a disposició de la 

població joves produeix canvis que no estan plasmats en la 

redacció del PAJ. Davant de l’absència de plans d’actuació 

anuals, resulta necessari actualitzar alguns elements 

desactualitzats i incorporar les novetats que es produeixen. 

 

• El context de pandèmia tindrà impacte en el futur. L’efecte 

del Covid-19 de moment s’ha manifestat en el procés de 

seguiment, de la recollida de dades per la situació de 

confinament. Però no serà fins l’any que ve que caldrà veure si 

té impacte en els resultats dels indicadors. 


