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» 01. Introducció 

 
Estem vivint una època molt dura per tota la societat que té un impacte importantíssim en la gent 

jove de la ciutat i de Gràcia en particular. Per tal de donar resposta a les necessitats dels i les 

joves del districte i aprofitant l'empenta de diferents eines que ens ha dotat l'ajuntament de 

Barcelona, com el Pla de foment de l'ocupació juvenil 2020-2023 impulsat per la 

Comissionada de promoció de l'ocupació i polítiques contra la precarietat i la iniciativa de la 

regidoria de joventut "Posa't la joventut al cap!", recollint iniciatives del plenari de Gràcia com 

treballar els trastorns alimentaris i la iniciativa d'incrementar els serveis que ajudin a millorar 

l’atenció al benestar mental dels nostres joves, ha sorgit aquesta mesura de govern que pretén 

donar resposta a la territorialització de les mesures esmentades incloent-hi les iniciatives que 

considerem importants al districte per donar un servei integral i transversal al jovent que viu, 

estudia i/o treballa als nostres barris. 

 

» 02. La situació actual  

Segons les dades del Padró d’1 de gener de 2020, al Districte de Gràcia hi trobem 35.094 

persones de 12 a 35 anys, que suposen el 28,4% de la població del Districte i és, pràcticament, 

la mateixa proporció que al conjunt de la ciutat. Gràcia és el districte amb la població jove més 

feminitzada de la ciutat ja que el 52,2% de les persones joves són dones, per un 47,8% d’homes, 

mentre que al conjunt de la ciutat l’equilibri és quasi total.  

 

El nivell d’estudis de la població del districte de Gràcia amb edats compreses entre els 21 i els 

35 anys és el més alt de la ciutat, especialment pel què fa al volum de joves amb estudis 

superiors, un 57,7%, front al 44,8% barceloní. Les persones d’aquesta franja sense estudis 

secundaris, ni superiors són un 17,3%, mentre que al global de la ciutat són el 28,0% del total. 

 

Pel que fa a l’àmbit de l’ocupació, a Gràcia hi havia 890 joves de 16 a 29 anys registrades a 

l’atur, segons les dades del mes d’abril de 2021. La taxa d’atur registral  de la població d’entre 16 

i 29 anys és del 4,8%, una mica més baixa que la de la joventut del conjunt de la ciutat, el 5,7%.  

 

A conseqüència de la pandèmia, entre gener de 2020 i abril de 2021 la població jove a l’atur ha 

crescut un 39,7%, una mica menys que al conjunt de la ciutat. 

 

Així doncs, les mesures que es desenvolupen a continuació van encaminades a aquest sector de 

la població. 

 

» 03. Objectius i contingut 

L’objectiu principal d’aquesta mesura de govern és presentar les accions a incorporar al PAD del 

període 2020-2023 a través d’un paquet de propostes per transformar les polítiques en accions 

dels serveis i equipaments de joventut del Districte de Gràcia.  

És de destacar també que, aquesta mesura esdevé complement necessari a la Mesura de 
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Govern  ‘La joventut al cap 2021-2022’ impulsada i redactada per la Regidoria d’Infància, 
Joventut, Persones Grans i Persones amb Discapacitat. A més a més, també complementa, en 
matèria d’ocupació, al Pla de Foment de l’Ocupació de l’Ajuntament de Barcelona, un pla que 
ambiciona fer front a la destrucció de llocs de treball que ocupava a joves durant la Covid-19, així 
com millorar la seva ocupabilitat. 

Més enllà dels marcs normatius de l’àmbit ciutat, aquesta mesura vol donar resposta a les 
diferents necessitats detectades al Districte quedant estructurades en cinc àmbits estratègics: 

1. Educació 

2. Ocupació  

3. Associacionisme i participació 

4. Benestar 

5. Equipaments de Joventut del Districte 
 
Aquesta mesura neix com a proposta del govern del Districte de Gràcia, però ha estat treballada 
amb el Departament de Joventut de l’Ajuntament de Barcelona per tal d’assegurar una visió 
àmplia i transversal.  

 

» 04. Paquet de mesures  
 

» Àmbit educació 
 

Proposta 1: Acompanyament en els processos de presa de decisions 

Les professionals de joventut evidencien la necessitat d’incrementar el treball en 

l’acompanyament en les transicions educatives. L’acompanyament en els processos de presa de 

decisions és una dimensió cabdal en la què cal posar especial èmfasi. 

 
Actualment existeix el programa “Decideix” d’acompanyament a la presa de decisions, d’abast 

territorial limitat. Per tant, es proposa replicar aquest programa a Gràcia el curs 2020-2021. 

Aquest programa es liderarà des del servei d’assessoria acadèmica juvenil a través del punt 

infoJOVE. 

 
De cara a les mateixes persones joves, es concretarà un dispositiu de suport a la nova 

normalitat a través de col·laboració entre els centres educatius, la seva figura de JIP (Jove 

Informa’t i Participa) i la seva vinculació amb el servei Aquí t’escoltem (ATE). 

 

 
 

» Àmbit ocupació 
 

  Proposta 2: Fomentar l’emprenedoria entre els i les joves del districte tant en 

l’educació formal com en espais educatius no reglats.  

Per assolir aquest objectiu, des del Districte de Gràcia, a través de Barcelona Activa, es 

promouran accions adreçades a fomentar els valors d’emprenedoria entre les i els joves del 

districte, a través de:    

1. Apropament de serveis/programes de Barcelona Activa en l’àmbit de l’emprenedoria, com ara:  
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a.Projecte de vida professional: Aquest programa inclou accions adreçades a promoure 

l’emprenedoria entre els i les joves en l’àmbit educatiu, com ara: xerrada escola  empresa, 

Monogràfic esperit emprenedor o el programa emprendre amb valors 

b. Servei d’emprenedoria generalistes de Barcelona Activa, que inclou entre d’altres:  

servei d’assessorament, programes formatius. 

 

2. Foment de l’Emprenedoria per a joves amb mirada d’economia social i solidària: 

a. Punt d'Acollida i Orientació (PAO). Aquest és un servei especialitzat per informar i 

orientar a les persones interessades en formar-se, treballar o emprendre en l'àmbit de l'economia 

social i solidària. Inclou, dins del seu catàleg d’activitats: sessions informatives, grups a mida i 

sessions bàsiques de pre-emprenedoria 

b. TransformESS, programa de foment de l'Economia Social i Solidària (ESS) i el 

cooperativisme entre a les i els joves, tant en les diferents etapes educatives de l'educació formal 

(educació primària, educació secundària, Cicles Formatius i batxillerat) com a d'altres espais 

educatius no formals.  

 

Inclou accions com ara:  

- Sessions de curta d’introducció a la ESS, economia feminista, consum conscient, 

emergència climàtica i economia social, visites a empresa... 

- Recursos didàctics com: les maletes de jocs cooperatius, l’exposició itinerant Mou-te cap 

l’Economia Social i Solidària. 

- Microcooperatives tenen com a finalitat aproximar el món productiu, des de la vessant de 

l'ESS, als centres educatius motivant a l'alumnat a que creï i gestioni la seva pròpia 

cooperativa.  

 

Proposta 3: Acompanyar i orientar el jovent 

Barcelona Treball Joves 

Servei orientat a persones joves d’entre 16 i 29 anys amb l’objectiu d’ajudar-los en el procés de 

recerca de feina i millora del seu perfil professional, aprofitant els recursos i les oportunitats 

existents a la ciutat de Barcelona. En el marc d’aquest servei, es desenvolupen activitats 

d’orientació, preparació per la recerca de feina i recursos per situar-se en el mercat de treball.  

Coaching Laboral per a Joves 

Es tracta d’un procés de coaching grupal, orientat a persones joves, amb acompanyament de 

professionals per a la recerca de feina. Mitjançant el suport d’una persona de l’equip de Barcelona 

Activa i un grup de treball, l’objectiu d’aquest servei és establir estratègies i plans d’acció per a 

assolir fites professionals. A més, també s’acompanya d’un suport d’orientació per a què la 

persona pugui reconèixer i expressar el seu valor en el mercat de treball i millorar el màrqueting 

personal.  

Programa Referents d’Ocupació Juvenil 

Ofereix assessorament a persones joves amb especial atenció a aquelles amb una un menor grau 

de qualificació. La feina de l’equip tècnic de referents es basa en tres àmbits: la informació, 
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orientació i acompanyament a les persones joves; el reforç al treball en xarxa, a partir de la relació 

amb professionals de l’àmbit educatiu i de joventut; i el desenvolupament d’accions de divulgació.  

Club de la Feina  

El Club de Feina, ubicat en els punts infoJove de la ciutat, és un servei que té com a finalitat donar 

suport i acompanyament expert a joves d’entre 16 i 35 anys, oferint orientació laboral i eines per 

millora la seva recerca de feina i ocupabilitat. La seva tasca es defineix amb tres línies de treball 

principals: el suport en la definició d’un pla d’atac, la programació d’activitats aterrades a les 

necessitats de les persones joves i espais d’entrenament de competències d’accés al mercat de 

treball.  

Pla B 

Servei específic creat per donar resposta a totes les persones joves que davant d’aquest nou 

escenari de crisi derivat de la pandèmia global Covid19 es troben sense feina i/o  sense plaça als 

estudis que volien. Aquest servei oferirà orientació en la presa de decisions sobre tot allò 

relacionat amb els estudis, acompanyament en la recerca de feina i assessorament sobre temes 

legals vinculats a l’àmbit laboral, suport en la definició d’un projecte propi d’emprenedoria on 

passar de la idea al projecte professional, i assessorament sobre tots els recursos existents per fer 

una estada de voluntariat, estudis i/o créixer laboralment a l’estranger. 

Servei “Aquí t’escoltem” 

Ofereix suport a persones joves d’entre 12 i 20 anys que necessiten suport en temes com ara la 

família, les drogues o el futur acadèmic i professional. D’aquesta manera, es realitzen activitats de 

reflexió grupals, tallers trimestrals i atenció individual i confidencial.  

Tallers acompanyament emocional 

Tallers dirigits a joves d’entre 20 i 30 anys, que es troben davant de situacions d’incertesa i neguit. 

En aquest sentit, l’objectiu principal és treballar amb aquest grup de persones per a dotar-les 

d’eines de capacitació i acompanyar-los en el procés. 

Assessorament acadèmic i laboral 

El servei d’orientació acadèmica, té com a objectiu donar resposta als dubtes i neguits sobre les 

opcions formatives, beques, sortides professionals, entre d’altres. A més, des de l’equip d’InfoJove 

també s’imparteixen sessions informatives i tallers d’àmbit acadèmic.  

D’altra banda, el servei d’assessorament laboral atén consultes sobre recerca de feina o 

reorientació professional, ajudant a definir objectius professionals, oferint informació sobre vies per 

trobar feina i coneixement sobre el mercat laboral. Així mateix, també s’hi poden adreçar dubtes 

sobre drets i deures laborals, com ara aspectes legals relacionats amb contractes o drets sindicals.  

Proposta 4: Formar al jovent 

Antenes Cibernàrium  

Consisteix en un servei de formació i divulgació tecnològica que proporciona formació bàsica per 

iniciar-se en l’ús de les tecnologies; formació especialitzada, per tal de conèixer programes i 
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solucions tecnològiques que contribueixen a què la persona avanci professionalment; i formació 

avançada per enfocar la carrera professional cap al sector TIC. Aquest tipus de formacions 

tecnològiques s’imparteixen online i en diversos punts de la ciutat, com ara biblioteques.  

Cibernàrium Famílies i TIC 

A través de Cibernàrium, Barcelona Activa participa en el Pla Steam pel foment de les vocacions 

científiques i tecnològiques. L’objectiu principal del pla, que compta amb el suport del Consorci 

d’Educació de Barcelona, és fomentar les competències i vocacions científiques i tecnològiques, 

amb una perspectiva de gènere, entre tota la comunitat educativa: alumnat, professorat i famílies.  

Projectes Singulars de Garantia Juvenil 

Es tracta d’un seguit de programes dirigits a joves d’entre 16 i 29 anys, per tal d’oferir 

acompanyament, orientació i actuacions de millora de la seva ocupabilitat. D’aquesta manera, els 

programes se centren en la millora de les competències professionals i formació en sectors 

diversos des de l’hoteleria, fins al de les noves tecnologies.  

 

Proposta 5: Fomentar la contractació i l’emprenedoria 

Casa d’Oficis Barris Sostenibles 

Les Cases d’Oficis són projectes que tenen com a objectiu millorar la preparació professional i la 

inserció laboral de joves d’entre 16 i 29 anys, combinant la formació amb beca i la realització de 

pràctiques amb un contracte laboral.  

Existeixen tres àmbits principals, entre els quals hi trobem la Casa d’Oficis Barris Sostenibles, que 

desenvolupa un servei d’utilitat col·lectiva, en el marc de les activitats mediambientals realitzades 

a la ciutat. Les especialitats són: monitor/a de Medi Ambient, Ecojardiner/a i Agent forestal.  

 

Proposta 6: Donar atenció a joves en situació de vulnerabilitat i precarietat 

Programa Acceder- Fundación Secretariado Gitano 

Es tracta d’un programa de formació i ocupabilitat que promou la incorporació de la població gitana 

al mercat de treball com a porta per a la inclusió social. L’objectiu és donar una resposta integral a 

la situació d’exclusió del mercat de treball mitjançant itineraris formatius, centrats en la millora de 

competències bàsiques i transversals, així com campanyes de sensibilització del teixit empresarial.  

 
» Àmbit associacionisme i participació 
 

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

Per tal de donar resposta a la necessitat de les entitats juvenils de fer ús de l’espai públic i dels 

equipaments per realitzar la seva tasca de lleure educatiu, es proposa formar part del projecte 
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Tractor. Aquest projecte tracta de l’ús continuat i sistemàtic per part de caus i esplais de les 

places   i els espais públics de la ciutat. 

 

Proposta 8: PartiPIJes a Gràcia? 
 

És un projecte que neix per donar resposta a dos objectius principals, en primer lloc donar veu a 

les joves del barri i als seus projectes i inquietuds, i en segon lloc fer arribar el servei PIJ a tot el 

districte. El projecte té una programació mensual, on es triarà una temàtica (cultura, feminisme, 

autogestió juvenil, lleure, etc) i a partir d’aquí es parlarà amb els i les joves per fer una entrevista. 

Aquesta entrevista tindrà dues parts, una primera per parlar de serveis públics de joventut als 

quals han pogut adreçar-se per dur a terme el seu projecte i una segona part on es xerrarà de la 

temàtica en si mateixa. 

 

 

» Àmbit benestar 
 

Proposta 9: Treballar els Transtors de Conducta Alimentària 

Atès que els trastorns de conducta alimentària tenen una incidència important entre el jovent, 

fruit de la pressió que s’imposa sobre els seus cossos i la seva imatge física i el fet que aquests 

trastorns impacten també sobre la socialització de les persones que els pateixen, limitant les 

relacions amb els seus grups d’iguals cal prevenir, tractar i formar sobre aquests trastorns.  

Per abordar-ho es proposa desenvolupar accions en aquesta línia, amb tallers informatius sobre 

els riscs dels TCA, detectar i acompanyar les persones amb trastorns de conducta alimentària 

amb l’objectiu d’evitar la seva exclusió i garantir el seu dret al lleure. 

Proposta 10: Ampliar els espais de benestar emocional 

La proposa d’ampliar els serveis d’escolta emocional i reforçar l'equip professional per 

treballar la salut emocional sorgeix per donar resposta a la necessitat de fomentar el benestar 

emocional i psicològic. En aquest sentit, es farà una ampliació de les hores (de 72 hores 

setmanals  a 160 hores setmanals) de l’actual servei Aquí t’escoltem (ATE). 

D’altra banda, també es posa en marxa el “Konsulta’m” un nou servei gratuït d'orientació 

psicològica per a adolescents i joves d'entre 12 i 22 anys. L'objectiu és atendre de manera 

preventiva el malestar psicològic i els problemes de salut mental de la població infantil i juvenil 

mitjançant respostes àgils i especialitzades. L'equip està format per professionals del Centre de 

Salut Mental Infantil i Juvenil (CSMIJ) de Gràcia. Aquest servei també és d'assessorament per a 

famílies i professionals que en el seu dia a dia estan en contacte amb adolescents i joves. 

 

» Àmbit equipaments i serveis juvenils 
 

Proposta 11: Millorar l’accés als serveis i equipaments juvenils 

Es considera cabdal millorar l’accés als serveis i equipaments juvenils a través del coneixement 
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de l’existència dels propis serveis. 

Durant el 2021 i 2022 es durà a terme una campanya comunicativa dels serveis  de joventut 

per tal d’apropar els serveis existents al global de la població jove de Gràcia a través d’un 

conjunt de vídeos pel col·lectiu jove i adolescent.   

 

 

Proposta 12: Capacitació als i a les professionals de joventut 
 

Es considera important oferir una formació als i a les professionals de joventut per tal que 

coneguin el recurs i incorporar la mirada dels Drets Humans en l’atenció que ofereixen a les 

persones joves. Aquest catàleg de demanda es farà de la mà dels i les professionals per captar 

quines necessitats tenen. 

 
 

Proposta 13: Suport a la creació juvenil en els equipaments juvenils 
 
El Districte de Sants-Montjuïc va posar en marxa al mes de juliol el  projecte MURBAS: un 

procés participatiu per a la intervenció d’art urbà a la façana de l’Espai Jove La Bàscula, a 

través del qual es promou l’art emergent de joves creadors i creadores en l’àmbit de les arts 

plàstiques. Ha estat un projecte que es valora molt positivament i es proposa ampliar-ho als 

equipaments de Joventut el Districte de Gràcia. 

 

Proposta 14: Obertura Espai Jove Camp d’en Grassot 
 

Durant l’any 2022 es farà el procés de licitació de les obres pel futur Espai Jove de Camp d’en 

Grassot amb la previsió de poder-lo inaugurar al 2024. 

 

 

» 05. Calendari de les accions  
Calendari orientatiu del desenvolupament de les accions d’aquest document: 

PROPOSTES Any inici 

Proposta 1: Acompanyament en els processos de presa de decisions 

 
2021 

 

Proposta 2: Fomentar l’emprenedoria entre els i les joves del districte tant  

en l’educació formal com en espais educatius no reglats. 

 

2021-2022 

Proposta 3: Acompanyar i orientar el jovent 
 

2021 

Proposta 4: Formar al jovent 
 

2022 

Proposta 5: Fomentar la contractació i l’emprenedoria 

 
2021 

Proposta 6: Donar atenció a joves en situació de vulnerabilitat i precarietat 2021 
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Proposta 7: Ús de l’espai públic i equipaments per part d’entitats juvenils 

 
2022 

Proposta 8: PartiPIJes a Gràcia? 

 
2021 

Proposta 9: Treballar els Transtors de Conducta Alimentària 

 
2022 

Proposta 10: Ampliar els espais de benestar emocional 
 

2021 

Proposta 11: Millorar l’accés als serveis i equipaments juvenils 

 
2022 

 

Proposta 12: Capacitació als i a les professionals de joventut 

 
2022 

 

Proposta 13: Suport a la creació juvenil en els equipaments juvenils 

 
2022 

 

Proposta 14: Obertura Espai Jove Camp d’en Grassot 

 
2024 

 

» 06. Pressupost 

La present Mesura de Govern compta amb una dotació pressupostària inicial de 2.641.292 euros 
per al període 2021-2024. 
 
Cal tenir en compte que aquestes xifres globals són aproximades perquè la dotació pressupostària 
d’algunes actuacions futures no es pot estimar en el moment actual i perquè moltes de les accions 
son a nivell de ciutat i cal extrapolar l’economia a Districte. 
 

Accions Pressupost 

 
Àmbit educació 

11.200€ 

 
Àmbit ocupació 

642.000 € 

 
Àmbit associacionisme i participació 

160.000€ 

 
Àmbit benestar 

363.092€ 

 
Àmbit equipaments i serveis juvenils 

1.465.000€ 

 


