EIX 4

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

EQUIPAMENTS JUVENILS
Elaborar el nou Pla d’equipaments i serveis juvenils.
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Donar cabuda a diferents realitats juvenils i als diferents nivells
de participació dels i les joves en els serveis i equipaments.

Àrea de
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ESPAI PÚBLIC

Pla d’Adolescència
i Joventut 2017-2021

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

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

4.1 Coordinació territorial

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

Objectius
• Proporcionar informació rellevant,
fiable i actualitzada de la situació
de la població adolescent i jove de la
ciutat que contribueixi a l’orientació
de les polítiques de joventut i al
desenvolupament de la tasca
professional.
• Visualitzar, promoure i donar suport
als professionals de joventut.
• Desenvolupar una cultura del treball
en xarxa.
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El Balanç 2013-2016 fa palesa la necessitat d’establir canals de coordinació
estables, la necessitat de visibilitat
els professionals així com dotar-los
d’eines i formació per treballar per les
polítiques de joventut és des d’aquesta
necessitat que es crea aquesta àmbit
de treball i uns objectius i mesures en
aquesta línia.
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4. Territori
estratègic
Àmbit

4.1 Coordinació territorial

Objectiu

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

Núm.

Mesures

146

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

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

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

147

Elaborar l’Enquesta de
Joventut de Barcelona

• Enquesta de joventut
Barcelona 2020.

12-35

Objectiu

Visualitzar, promoure i donar suport als professionals de joventut

Núm.

Mesures

148

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

Programa/Projectes/
Accions

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

Edats

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

2017
2018
2019
2020
2021

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

2017
2018
2019
2020
2021

professionals

Edats
Professionals

Cronograma

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

Cronograma
2017
2018
2019
2020
2021
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149

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

Objectiu

Desenvolupar una cultura de treball en xarxa.

Núm.

Mesures

150

Crear una Xarxa de
professionals de joventut.
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• Creació del Banc
d’experiències:
CO2 Jove.

Programa/Projectes /
Accions

Professionals

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

2017
2018
2019
2020
2021

Edats

Referents municipals
i altres agents

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

Professionals
de
joventut

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

2017
2018
2019
2020
2021

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

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

Professionals

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

2017
2018
2019
2020
2021

152

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

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

Professionals
Joves
en
general

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

2017
2018
2019
2020
2021

153

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

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

Dept. de Joventut,
districtes.

2017
2018
2019
2020
2021

Cronograma

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

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

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

4.2 Equipaments juvenils

Objectiu

Elaborar el nou Pla d’equipaments i serveis juvenils.

Núm.

Mesures

154

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

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

155

Definir i implementar els
programes funcionals PIJ.
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Programa / Projectes /
Accions

Referents municipals
i altres agents

Cronograma

Equipament i
serveis.
Joves
en
general.

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

2017
2018
2019
2020
2021

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

Serveis
d’informació
juvenil

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

2017
2018
2019
2020
2021

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

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

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

2017
2018
2019
2020
2021

157

Desenvolupar propostes
inclusives per als usos dels
equipaments juvenils.

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

12-16
17-18
19-25

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

2017
2018
2019
2020
2021

158

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

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

17-18
19-25
26-35

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

2017
2018
2019
2020
2021

Edats
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Objectiu

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

Núm.

Mesures

159

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

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

160

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

• Patis Escolars Oberts
al Barri.
• Mesura de govern sobre
el reconeixement de
lleure educatiu (apartat
de locals).
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• Projecte Energies
Implicar als equipaments
comunitàries.
juvenils en el grup de treball
dels equipaments
• Taules de coordinació
de proximitat.
cultural dels districtes.

Programa / Projectes /
Accions

Referents municipals
i altres agents

Cronograma

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

2017
2018
2019
2020
2021

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

2017
2018
2019
2020
2021

Equipaments

2017
2018
2019
2020
2021

Edats

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

4.3 Espai públic

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

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

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

Objectiu

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

Núm.

Mesures

162

Programa/Projectes/
Accions

Edats

Referents municipals
i altres agents

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

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

17-18
19-25

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

2017
2018
2019
2020
2021

163

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

• Projectes de treball d’oci
nocturn

12-16
17-18
19-25

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

2017
2018
2019
2020
2021

164

Millorar i ampliar l’accés
a Barcelona WI-FI

• Barcelona wifi.

Població
jove en
general

IMI, TMB.

2017
2018
2019
2020
2021

165

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

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

12-35

Pla de Barris. Dept.
de Joventut, districtes.

2017
2018
2019
2020
2021

166

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

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

12-16
17-18
19-25

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

2017
2018
2019
2020
2021

Cronograma
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Objectiu

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

Núm.

Mesures

Programa/Projectes/
Accions

167

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

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

Equipaments

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

2017
2018
2019
2020
2021

168

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

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

Joves
en
general

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

2017
2018
2019
2020
2021

Edats

Referents municipals
i altres agents

Cronograma

Objectiu

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

Núm.

Mesures

169

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

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

12-16
17-18
19-25

Dept. de Joventut,
districtes.

2017
2018
2019
2020
2021

170

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

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

Joves
en
general

CEB, IMEB, districtes,
IBE.

2017
2018
2019
2020
2021

Programa/Projectes/
Accions

Edats

Referents municipals
i altres agents

Cronograma

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

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

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

4.4 Transició ecològica

Objectiu

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

Núm.

Mesures

171

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

17-18
19-25

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

2017
2018
2019
2020
2021

172

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

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

12-16

Gerència d’Ecologia
urbana-mobilitat.

2017
2018
2019
2020
2021

173

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

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

12-16
17-18
19-25

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

2017
2018
2019
2020
2021

174

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

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

Joves
en
general

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

2017
2018
2019
2020
2021

175

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

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

Joves
en
general

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

2017
2018
2019
2020
2021

Programa/Projectes/
Accions

Edats

Referents municipals
i altres agents

Cronograma
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Objectiu

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

Núm.

Mesures

Programa/Projectes/
Accions

176

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

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

Joves
en
general

Mercats de Barcelona,
Dept. de Joventut.

2017
2018
2019
2020
2021

177

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

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

19-25
26-35

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

2017
2018
2019
2020
2021

178

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

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

17-18
19-25
26-35

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

2017
2018
2019
2020
2021

179

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

• Programa Ajuntament
+ Sostenible.

Joves
en
general

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

2017
2018
2019
2020
2021

Objectiu

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

Núm.

Mesures

Programes/Projectes/
Accions

180

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

• Pla transició energètica.
• Compromís Barcelona
pel Clima.

181

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

• Pla residu zero.

182

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

Edats

Edats

Referents municipals
i altres agents

Cronograma

Referents municipals
i altres agents

Cronograma

18-35

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

2017
2018
2019
2020
2021

19-25
26-35

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

2017
2018
2019
2020
2021

Joves
en
general

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

2017
2018
2019
2020
2021

