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ELS NOIS I NOIES PARTICIPANTS A L’AUDIÈNCIA PÚBLICA DEL CURS 2014-2015 
VAN DEMANAR A L’AJUNTAMENT QUE...

Potenciï el coneixement dels 
espais on els joves podem 
exercir la nostra participació 
ciutadana presentant 
propostes i suggeriments.

Actualment, les persones joves podeu participar en els diferents equi-
paments juvenils i expressar les vostres propostes i suggeriments. A 
Barcelona, tenim 10 punts d’Informació Juvenil, 5 Espais Joves, 9 casals 
de joves i diferents espais-sales dins equipaments municipals (centres 
cívics i casals de barri). 

Si sou un grup que  voleu portar endavant algun projecte podeu adre-
çar-vos al Centre de Recursos per l’Associacionisme Juvenil (CRAJ) 
ubicat a la Fontana, al barri de Gràcia.

D’altra banda, hi ha 73 centres educatius on, un cop per setmana, hi va 
un representant del JIP(Jove Informa’t i Participa) a qui els joves podeu 
accedir i assabentar-vos de tota la informació d’activitats que hi ha a 
cada barri i a la ciutat, i des d’on també es promou la participació amb 
diferents activitats i setmanes temàtiques. Us hi podeu comunicar pre-
sencialment i a través de Facebook.

De tots aquests serveis i centres podeu trobar informació a través de 
l’apartat “Adolescència i Joventut” del web municipal (http://w110.bcn.
cat/portal/site/Joves/)

En un futur pròxim, començarem també l’elaboració del nou Pla jove, on 
també s’hi podran fer arribar propostes a través de les xarxes socials.



Informi de les accions que 
duu a terme respecte al 
jovent, i que faci ús de les 
xarxes socials per mantenir 
una comunicació directa i 
eficient amb nosaltres.

Les accions i activitats en relació a joventut es publiquen a l’apartat 
“Adolescència i Joventut” del web municipal (http://w110.bcn.cat/por-
tal/site/Joves/), i també podeu estar informats a través del  butlletí men-
sual de notícies si us hi inscriviu a través del web. Un altre canal d’infor-
mació per a joves que utilitza l’Ajuntament és el Twitter @bcn_joventut.

D’altra banda,  tots els equipaments de joves tenen Facebook, Twitter, 
Instagram, i web, on informen de les activitats diàries. La Xarxa de Punts 
d’Informació Juvenil també disposa d’un espai web, Facebook ( https://
www.facebook.com/PIJdeBarcelona) i també Twitter (@Xarxapijbcn). 
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Hi hagi un espai propi on els 
joves puguem ser escoltats. 
Una manera ràpida i eficient 
d’aconseguir-ho podria ser 
a través d’una pàgina de 
Facebook específica per als 
adolescents dins el web de 
l’Ajuntament.

Si desitgeu participar amb altres joves, hi ha nombroses entitats juve-
nils que poden canalitzar els vostres interessos en molts aspectes i que 
mantenen una estreta relació amb l’Ajuntament, la majoria d’elles for-
men part del Consell de la Joventut de Barcelona. Així doncs, formant 
part d’una entitat o grup podríeu fer arribar les vostres propostes a 
l’Ajuntament.

Si preferiu participar a nivell individual, aviat ho podeu fer a través dels 
diferents processos participatius (en reunions, per internet, etc.) com el 
procés d’elaboració del Pla Jove que encetarem en poc temps. Sempre 
que vulgueu us podeu comunicar amb l’Ajuntament a través de correu 
electrònic, correu postal, telèfon i les oficines d’atenció al ciutadà que hi 
ha a cada districte de la ciutat. Igualment, estem treballant per millorar 
la relació a través de les xarxes socials, sobre tot el Facebook.

Per a temes personals, existeix un servei anomenat Aquí t’escoltem, per 
a nois i noies de 12 a 20 anys que desitgin compartir emocions i vulguin 
ser escoltats en grup o individualment. Es fan activitats grupals i atenció 
individual, i trobareu els punts d’aquest servei en els centres: Espai Jove 
Garcilaso, Espai Jove Les Basses, Espai d’Adolescents Jovecardí i Espai 
Jove La Fontana. També es pot contactar amb aquest servei a través de: 
Facebook, WhatsApp, Twitter, etc.
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Proposem també la creació d’un consell d’infants i 
adolescents de la ciutat, un òrgan de participació juvenil 
que tingui com a objectiu esdevenir un espai on els nois i 
noies se sentin representats, independentment de la seva 
procedència, cultura, edat, sexe o classe social.

Cada centre educatiu escolliria un representant, a través 
d’un procés democràtic de votació, per tal de vehicular 
les propostes del centre. Els integrants d’aquest òrgan de 
participació haurien d’estar matriculats en algun dels 
centres d’ensenyament de la ciutat, públics o concertats.

El consell hauria de tenir un caràcter dinàmic i 
participatiu, comunicant a través de les xarxes socials les 
activitats que es duguin a terme. I hauria de ser de fàcil 
accés per als nois i noies.

La figura del moderador, representada per un adult o un 
monitor jove, podria ajudar a debatre i consensuar opinions.

Paral.lelament, proposem la creació d’un espai virtual on 
tots els nois i noies es puguin expressar lliurement.

La finalitat principal del consell seria que aquest òrgan 
fos respectat i que l’Ajuntament donés resposta a les 
propostes formulades per la ciutadania més jove.

La vostra demanda és molt important perquè 
demostra que els nois i les noies de Barcelona us 
reconeixeu com a ciutadans i ciutadanes amb tots 
els drets.

S’han de cercar les vies perquè aquesta participació 
es pugui fer de la millor manera possible, i això no 
ha de ser necessàriament a través d’un consell. Per 
aquest motiu, l’Ajuntament de Barcelona està fent 
un llistat de totes les activitats amb participació de 
nois i noies que hagin aconseguit canvis positius en 
algun lloc, algun barri  de la ciutat. A partir de les 
accions que hagin resultat més adequades es faran 
propostes per reforçar la participació ciutadana 
dels nois i noies de la ciutat.

Mentre es duu a terme aquesta investigació, 
l’Ajuntament ha organitzat altres canals per a 
la participació del jovent. Un d’aquests espais 
ha sigut un grup de treball per tenir en compte 
les necessitats del jovent en el disseny de nous 
espais públics, i l’altre, un conjunt de debats amb 
l’objectiu de recollir les propostes dels joves en el 
Pla Municipal per als propers tres anys, en aquestes 
trobades s’han tractat els següents temes:
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- Urbanisme per als barris.
- Convivència i seguretat.
- Medi ambient i espai públic.
- Mobilitat sostenible.
- Energia i canvi climàtic.
- Verd urbà i biodiversitat.
- Sanitat i salut.
- Habitatge
- Migració, interculturalitat i discriminació zero.
- Equitat de gènere i diversitat sexual.
- Defensa i protecció dels Drets Humans.

Igualment, s’ha desenvolupat el procés de 
preparació per a l’audiència que enguany celebrem 
sobre seguretat a la ciutat, i també l’altre procés que 
fem anualment amb els alumnes de 3r, 4r i 5è de 
primària, per sensibilitzar-los sobre els seus drets, 
recollits a la Convenció dels Drets dels Infants, 
que és el “Pregó dels Infants a les festes de Santa 
Eulàlia” mitjançat el qual els  nois i noies tenen 
l’oportunitat d’interpel.lar als polítics i polítiques 
municipals, i fer-los arribar les seves propostes, 
suggeriments i preguntes. 




