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Sovint, els joves tenim idees, volem canviar 
el que ens envolta, voldríem que existissin 
coses que no hi ha o, senzillament, al 
nostre barri calen activitats per a nosaltres 
i ningú les sap organitzar com ens agrada.

És el moment de prendre la iniciativa!

Posar en marxa un projecte i consolidar-lo, 
per senzill que sembli, és un gran repte. Al 
principi tindrem molts dubtes i dificultats. 
Per això, el Centre de Recursos per a les 
Associacions Juvenils de Barcelona (CRAJ) 
amb l’objectiu d’afavorir el creixement i el 
desenvolupament de les iniciatives juvenils 
de la ciutat compta amb el programa de 
Vivers Juvenils de Barcelona. Aquest és 
un servei adreçat a joves per tal de donar 
suport a iniciatives juvenils, a més d’ajudar, 
acompanyar i assessorar els grups de joves 
amb la posada en marxa i l’execució dels 
seus projectes.

Des de fa més de deu anys, els Vivers de 
Projectes han estat un punt de partida i de 
trobada de molts grups de joves de la ciutat 
de Barcelona amb idees i inquietuds que 
posteriorment han estat i són elements 
importants de l’activitat associativa dels 
nostres barris.

Dur a terme un projecte col·lectiu és un 
forma molt constructiva de demostrar que 
els i les joves som veritables agents de 
transformació social implicant-nos a través 
de la participació activa en l’entorn local. 

Més enllà d’un lloc físic, el Viver de 
Projectes és un servei pensat per a donar 
una sortida real i viable a les iniciatives 
juvenils de la ciutat, que moltes vegades es 
perden per falta de suport.

En aquest butlletí 901 51 52 53 us expliquem 
què són i com funcionen els Vivers de 
Projectes, quins serveis i prestacions 
ofereixen i què cal fer si esteu interessants 
en utilitzar el recurs.

901 515253
lel telèfon d’informació
  per a les entitats juvenils de Barcelona

/gestionat per

/en conveni amb

/edita
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www.bcn.cat/craj

Més informació trucant al:

Consulta tots el butlletins a:
www.bcn.cat/craj

o vine a buscar-lo al CRAJ:
C. Gran de Gràcia 190-192
(al costat de        Fontana)

/vivers de projectes juvenils de Barcelona
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Tenim una idea...
Podríem fer...
Per on comencem?
Necessitaríem suport...

Gran de Gràcia, 190-192 |08012 Barcelona | Tel. 901 51 52 53 - 93 265 52 17 |Fax: 93 265 51 58ESPAI JOVE LA FONTANA

Vivers de projectes juvenils 
de Barcelona

Adolescència i Joventut

Per poder desenvolupar la vostra iniciativa 
disposeu també de tots els serveis i recur-
sos que disposa el CRAJ. Aquí anomenem 
alguns dels recursos que poden ser útils 
per a la preparació de la vostra iniciativa:                                                             

Butlletí 90 I 51 52 53: són una publicació 
informativa mensual que, en forma de 
fitxa monogràfica, presenta de manera 
clara i senzilla aspectes per a la millora 
de la gestió associativa així  com serveis 
i recursos d’interès associatiu. Podeu ob-
tenir els exemplars en paper gratuïtament 
al CRAJ o descarregar-los del nostre web.

L’apartat “Agenda d’Activitats” del web 
us permetrà assabentar-vos de les activi-
tats i els actes que organitzen les asso-
ciacions, grups de joves i equipaments 
juvenils de la ciutat i aprofiteu per a fer-hi 
difusió de les activitats que organitza la 
vostra associació. 

El “Cens d’entitats, grups i xarxes de 
participació juvenils de Barcelona” és 
una base de dades que recull les associa-
cions juvenils de la ciutat de Barcelona. 
Podeu consultar-lo i actualitzar les dades 
de la vostra entitat des del nostre web. 

Les “Fitxes sostenibles” són petites fit-
xes que ofereixen consells pràctics per a 
que l’activitat quotidiana de les entitats i 
col·lectius esdevingui més sostenible. Po-
deu descarregar-les del nostre web. 

Assessoria de finançament associa-
tiu: és un servei personalitzat per a cercar 
fonts de finançament públics i privats, in-
formar sobre els tipus d’ajuts i subvencions 
existents que poden ser útils per al finança-
ment d’un projecte i/o activitat i assessorar 
sobre la planificació d’estratègies pel pla 
de captació de fons privats.

Assessoria sobre la Gestió de la Comu-
nicació: és un servei personalitzat sobre 
la comunicació de l’entitat interna i ex-
terna, on-line i off-line: per a saber quins 
instruments podeu utilitzar per a donar a 
conèixer la vostra entitat, com relacionar-
vos amb els mitjans de comunicació, com 
fer un pla de comunicació, com treballar 
l’ús de les xarxes socials, com realitzar 
una nota de premsa...

Lloguer de Material: Disposem d’un 
munt de materials que us poden ser de 
gran utilitat per a la realització de les 
vostra activitat (pantalla portàtil de retro-
projector,  vídeoprojector,  un equip de so, 
megàfons, torres de focus, carpes, pla-
fons d’exposició, maquines de xapes, ge-
nerador elèctric, tarima, taules i walkies... 
i molts més)

El “Cercador de sales i espais” és una 
base de dades on-line que us ajudarà a 
trobar la sala que necessiteu per a dur a 
terme la vostra activitat. Podreu cercar 
per districte, tipologia de sala, si disposa 
de cadires, projector, equip de so...

Recursos del CRAJRecursos del CRAJ
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Si vols saber quins serveis més 
et pot oferir el CRAJ visita la nostra web 
www.bcn.cat/craj o contacte amb nosaltres.

El nostre horari és de dilluns a divendres 
de 10h a 15h i de 16h a 21h.

Per a més informació:

tel. 93 265 52 17 – 901 51 52 53
correu electrònic: craj@crajbcn.cat
facebook: facebook.com/crajbcn
twitter: twitter.com/crajbcn

ContacteContacte
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 Informa’t de qualsevol tema relacionat amb l’associacionisme     www.bcn.cat/craj
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Què és el Viver de ProjectesQuè és el Viver de Projectes

És un servei que ofereix suport global per a la pro-
gramació, el desenvolupament i la consolidació 
d’iniciatives juvenils. A Barcelona podeu trobar 
tres vivers de Projectes:

 Sant Andreu: 
Espai Jove Garcilaso (c. Garcilaso, 103)

 Gràcia:
Espai Jove La Fontana (c. Gran de Gràcia, 190) 

 Ciutat vella:
Casal de Joves Palau Alòs (c. St Pere més baix, 55)

ObjectiusObjectius 

 Donar suport a les iniciatives juvenils dotant-les dels 
recursos necessaris per a poder desenvolupar els 
seus projectes.
 Promoure, difondre i ampliar el moviment associatiu 

juvenil de la ciutat.
 Aconseguir que els projectes s’integrin en la dinà-

mica i el funcionament de treball de l’equipament on 
es troben.
 Fer escoltar la veu dels mes joves i transmetre les 

opinions i les inquietuds de la joventut a la ciutadania.

Quins són els serveis que ofereix?Quins són els serveis que ofereix?

A nivell d’infraestructura, els vivers de projectes 
disposen de sales, on poder reunir-se i desenvolu-
par el projecte.

Totes les sales o espais que els grups de joves dis-
posen en cada equipament estan equipats amb:
 

 Mobiliari bàsic (taula, cadires).

 Equipaments informàtics (ordinadors, Internet, 
    possibilitat d’ús d’impressora i fotocopiadora).

 Línia de telèfon.

 Un armari per a cada grup.

Els grups de joves o entitats poden utilitzar les 
instal·lacions dins de l’horari de cada equipament. 
Els grups integrants de cada viver de projectes es 
comuniquen entre ells mitjançant el correu elec-
trònic o les xarxes socials on totes les entitats o 
grups poden penjar les seves notícies i estar al dia 
de les noves informacions i recursos que els hi pot 
ser d’interès. 

A més, els grups del vivers disposen dels recur-
sos que elabora el CRAJ per facilitar el desenvo-
lupament dels seus projectes i poden participar, 
implicar-se en la programació d’activitats de 
l’equipament. 

Així mateix ,des del viver de projectes es fa especial 
incidència en el treball en xarxa entre serveis i equi-
paments del barri per donar a conèixer el projecte. 

Com s’elaboren els projectes?Com s’elaboren els projectes?

1. Itinerari: 
És un document que s’elabora amb el suport del/a 
tècnic/a del viver. Serveix de guia de les accions 
que es desenvoluparan a l’hora d’executar el pro-
jecte, consta de les següents fases:

Definició: En aquesta etapa es planifica i 
s’organitzen totes les accions que es preveuen 
realitzar. S’hauran de definir els objectius, els re-
cursos que es necessiten i temporalitzar les dife-
rents fases del projecte.

Planificació: En aquesta fase, caldrà buscar els 
permisos, els recursos i el finançament necessari 
per a desenvolupar el projecte tot desenvolupant 
el  pla de difusió.

Execució: En aquesta fase es realitzaran les acti-
vitats previstes en el projecte.

Avaluació final: Un cop acabat, caldrà valorar el 
funcionament i les diferents accions del projec-
te, així com el nivell de consecució dels objectius 
plantejats a l’inici i les propostes de millora.  

2. Tutories: 
Al llarg del procés de realització del projecte es 
compta amb l’assessorament del/a tècnic/a del 
viver. Aquesta persona s’encarregarà de fer un 
acompanyament del grup jove per tal d’assolir 
els objectius de l’itinerari, facilitar la recerca dels 
recursos necessaris, les formacions, les asses-
sories,...

Com formar part del Viver de Projectes?Com formar part del Viver de Projectes?

Cal que es compleixin els següents requisits:

1.Ser un grup de 3 o més persones.

2.Tenir entre 16 a 29 anys (aproximadament).

3.Tenir una idea concreta per a realitzar al barri
  i/o a la ciutat.

Si creieu que compliu els requisits, us podeu dirigir 
a qualsevol dels tres equipaments que disposen de 
viver de projectes (de forma presencial o virtual) 
i contactar amb l’equip tècnic de l’equipament o 
amb el/la tècnic/a del viver de projectes.

Per a sol·licitar la vostra entrada haureu d’exposar 
el vostre projecte. Si s’adequa al programa, for-
mareu part d’un projecte del viver de projectes. 
Aquest serà el punt de partida on tothom (mem-
bres del grup o entitat, tècnic del viver de projec-
tes, Equip del CRAJ i de l’equipament) haurà de 
posar de la seva part per tal que el projecte es faci 
realitat.

Viver de Projectes de Sant Andreu

Espai Jove Garcilaso
Carrer Garcilaso 103 93 256 29 59 - 605 064 182ccgarcilaso@bcn.catvivers@espaijovegarcilaso.orgwww.espaijovegarcilaso.org

Viver de Projectes de Gràcia
Espai Jove La Fontana
Carrer Gran de Gràcia 190 
93 368 10 04  - 605 064 182

espaijove@lafontana.org
vivers@lafontana.org

www.lafontana.org

Viver de Projectes de Ciutat Vella

Casal de Joves Palau Alòs

Carrer Sant Pere més baix 55

93 268 12 24  - 605 064 182

palaualos@lleuresport.cat

vivers@crajbcn.cat
www.palaualos.cat


