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TRANSFORMACIÓ
88
Àrea de
Drets Socials
Pla d’Adolescència
i Joventut 2017-2021

L’eix de transformació està orientat a totes aquelles accions i projectes que prenen
com a denominador comú la participació dels adolescents i joves com a motor dels
canvis socials.
El protagonisme actiu com a subjecte de canvi, la garantia en l’exercici dels seus
drets i l’oportunitat que suposa la contribució del col·lectiu en el procés de construcció d’una ciutat més cohesionada i inclusiva esdevenen claus necessàries a l’hora d’assolir el principi bàsic d’aquest pla, l’apoderament a partir de l’assoliment de
la llibertat individual i de la responsabilitat envers el col·lectiu.
L’objectiu general d’aquest eix és, doncs, situar les persones joves en el centre de
l’actuació per tal d’assegurar els seus drets i el seu punt de vista en l’abordatge dels
reptes de la societat actual, diversa i complexa, però també culturalment rica i amb
potencial transformador en una ciutat com Barcelona.
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IGUALTAT I DIVERSITATS
Promoure el coneixement dels drets de la ciutadania entre
la població adolescent i jove.
Prevenir i lluitar contra les discriminacions per motius de gènere,
origen cultural, diversitat funcional, etc., promovent el coneixement
dels drets de les persones.
Promoure la visualització de joves de diferents orígens i contextos
culturals com a referents en projectes de dinamització juvenil.
Fomentar la interculturalitat.
Promoure la interculturalitat en els espais i els projectes juvenils.
90
Àrea de
Drets Socials
Pla d’Adolescència
i Joventut 2017-2021

Reconèixer la diversitat de gènere i sexual.
Visualitzar i impulsar projectes que impliquin la participació
de la dona com agents de canvi social.

PARTICIPACIÓ I ASSOCIACIONISME
Promoure la participació activa d’adolescents i joves (generant espais
d’interlocució d’incidència i autogestió).
Promoure la participació juvenil en especial aquells amb més
dificultat per exercir-la.
Reconèixer i visualitzar l’associacionisme juvenil.
Donar suport a l’associacionisme juvenil.

PARTICIPACIÓ CULTURAL I CREACIÓ
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.
Facilitar l’accés dels i les joves al consum cultural.
Fer de la diversitat cultural un valor a compartir i donar a conèixer
les diferents expressions culturals que conviuen a la ciutat.

ESTRATÈGIES COL·LABORATIVES
Promoure projectes que afavoreixin la creació d’estratègies
col·laboratives en economia.
Donar a conèixer l’economia cooperativa, cooperatives amb criteris
de proximitat, social i solidària entre els i les joves de Barcelona.

2.1 Igualtat i diversitats

Objectius
L’increment de la cohesió social està
intrínsecament associat a la disminució de les desigualtats i al reconeixement de les diversitats.
La igualtat ha de significar la lluita contra els factors d’exclusió, però també
contra les discriminacions a causa
de les etiquetes socials que impedeixen la llibertat de les persones. Des
d’aquesta perspectiva, i entenent
l’adolescent i jove com a subjecte de
transformació, és prioritari apoderar el
col·lectiu a través de la formació en els
seus drets i en la facilitació de canals
per a la denúncia davant de situacions
de discriminació, assetjament o abús.
Tanmateix, la diversitat és un fet
inqüestionable en la nostra ciutat i és
viscuda d’un forma positiva per part de
les noves generacions.
La construcció social de la ciutat i la
bona convivència entre els seus habitants depèn en bona mesura de la
capacitat de promoure entre la població jove el reconeixement, la comprensió i el respecte a les identitats
(sexuals, de gènere, religioses, culturals, lingüístiques, etc.) i als grups
diversos que configuren l’espai i,
sobretot, en la possibilitat d’establir
dinàmiques que promoguin la barreja
i interacció com elements de cohesió i
de vertebració social.

Per tal d’assolir estratègicament els
reptes plantejats, l’àmbit presenta els
següents objectius:
• Promoure el coneixement dels drets
de la ciutadania entre la població
adolescent i jove.
• Prevenir i lluitar contra les
discriminacions per motius de
gènere, origen cultural, diversitat
funcional, etc., promovent el
coneixement dels drets de les
persones.
• Promoure la visualització de joves
de diferents orígens i contextos
culturals com a referents en
projectes de dinamització juvenil.
• Promoure la interculturalitat en els
espais i els projectes juvenils.
• Reconèixer la diversitat de gènere i
sexual.
• Visualitzar i impulsar projectes que
impliquin la participació de la dona
com agents de canvi social.
Amb relació al Balanç 2013-2016 de
l’anterior Pla d’Adolescència i Joventut,
s’han mantingut les línies de treball
per prevenir i lluitar contra les discriminacions. L’actual pla contempla un
abordatge més ampli sobre el dret de
les persones joves i la creació d’espais
interculturals.
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Mesures
Eix
2. Transformació
estratègic
Àmbit

2.1 Igualtat i diversitats

Objectiu

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

Núm.

Mesures

65

66

Programes/Projectes/
Accions

Destinataris

Referents municipals
i altres agents

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

• Impuls d’un nou projecte
conjunt on s’impliquin
els diferents agents
implicats i on es treballi
de forma coordinada per
donar a conèixer els drets
de l’adolescència.
• Campanyes informatives
en els Punts JIP i la Xarxa
PIJ per donar a conèixer
els seus drets.
• Xarxa d’escoles per
la igualtat i la no
discriminació, Oficina
per la no discriminació,
• OAR.
• Acord ciutadà per a
una Barcelona lliure
de violència contra
les dones.
• Diversity day.
• Calendari singular

12-16

CEB, Direcció de
Drets de Ciutadania
i diversitat, Direcció
de Feminismes i LGTBI,
IMSS, CSS i Dept. de
Joventut.

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.

• Programa BCN.
Interculturalitat
(Xarxa BCN Antirumors).
• L’Aixada antiracista.
• Guia un món de mons.

Entitats CJB, Direcció de
Drets de Ciutadania
i Diversitat.

Calendari
2017
2018
2019
2020
2021

2017
2018
2019
2020
2021
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Objectiu

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

Núm.

Mesures

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.

12-18
• Ampliació de la Xarxa
d’escoles i instituts per la
igualtat i la no discriminació, projecte d’Entorn.
• Prevenció de les relacions
abusives als centres educatius (bullying i assetjament escolar).
• Creació de canals estables de coordinació per
la detecció i prevenció
de les discriminacions
entre la població juvenil

68

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

• Protocol d’actuació
contra les agressions
sexistes. Prevenció i
atenció per violència
sexual a espais públics
d’oci nocturn.

69

• Programa “Temps per
Oferir serveis de suport
a tu”.
als i les joves amb diversitat
funcional i les seves
• Xarxa de lleure inclusiu.
famílies.
• Accions de dinamització
informativa dels PIJ

Programes/Projectes/
Accions

Edats

Referents municipals
i altres agents

Cronograma

Direcció de Feminismes
i LGTBI, CEB, OND, CSS
(APC) i CJB. Centre
Municipal de Recursos
LGTBI, Dept.de Joventut,
IMPD.

2017
2018
2019
2020
2021

17-18
19-25

Direcció de Feminismes
i LGTBI, Dept. de
Joventut i districtes.

2017
2018
2019
2020
2021

16-17
18-25

IMPD i Dept.
de Joventut.

2017
2018
2019
2020
2021

Objectiu

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

Núm.

Mesures

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.

• Programa BCN Interculturalitat (Estratègia BCN
Antirumors).
• Projecte “Jo també sóc
referent”.
• Organització de jornades
on es convidi a una reflexió amb relació als joves
i la interculturalitat ( per
exemple l’Espai Avinyó)

Població
jove en
general

Direcció de Drets de
Ciutadania i Diversitat.

2017
2018
2019
2020
2021

71

Introduir la perspectiva
intercultural en totes
les activitats, projectes,
serveis i equipaments de
l’Ajuntament de Barcelona
adreçats a adolescents i
joves.

• Incorporació de
competències
culturals en els perfils
professionals d’atenció
i promoció juvenil.
• Incorporació de
la diversitat a les
campanyes i línies
gràfiques.

Població
jove en
general

Dept. de Joventut
i districtes: equipaments
juvenils.

2017
2018
2019
2020
2021

72

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

•
•
•
•
•

12-16
17-18
19-25

Dept. de Joventut,
CJB, Direcció de
Drets de Ciutadania
i Diversitat i Node Jove.

2017
2018
2019
2020
2021

Programes/Projectes/
Accions

Node Jove.
Jornades de joventut.
El Festival Diversitat.
Projecte Koinos.
Setmana de la diversitat
(diversitat sexual i de
gènere).

Edats

Referents municipals
i altres agents

Cronograma
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Objectiu

Promoure la interculturalitat en els espais i els projectes juvenils.

Núm.

Mesures

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
i generar sinergies entre
associacions juvenils i
joves.

74

Programes/Projectes/
Accions

Edats

Referents municipals
i altres agents

• Programa municipal
Noves Famílies a
Barcelona.
• Acompanyament al
reagrupament familiar.
• Projecte “A l’estiu,
Barcelona t’acull”
• Ampliar el Programa
d’Acompanyament a
Nuclis Reagrupats per
tal de fomentar espais
de relació entre els joves
nouvinguts i altres joves
de la ciutat, aprofitant els
recursos i activitats per
a joves dels equipaments
municipals.
• Projectes i activitats dels
Equipaments Juvenils.

Població
jove en
general

Dept. d’Acollida
i Immigració, OND,
districtes: Espais
i Casals Joves i CJB.

2017
2018
2019
2020
2021

Fomentar activitats
culturals, espais de diàleg
i d’intercanvi amb una
perspectiva intercultural.

• Programa
BCN Interculturalitat
(Espai Avinyó).

16-35

Direcció de Drets
de Ciutadania i
Diversitat i districtes:
Espais i Casals Joves.

2017
2018
2019
2020
2021

75

Reforçar els programes
que faciliten l’acollida de
la joventut nouvinguda
d’origen cultural divers.

• Mapificar programes exis- 12-16
tents, detectant mancan- 17-18
ces i generar nous progra- 19-25
mes, si s’escau.
• Projecte “Punt de
trobada”.
• Projecte “Prepara’t”.

Dept. d’Acollida
i Immigració
i Dept. de Joventut.

2017
2018
2019
2020
2021

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.

• Impuls de projectes als
districtes amb aquests
objectius amb la
col·laboració d’entitats.
• Dotació econòmica a
través de les subvencions
a projectes adreçats o
impulsats per joves i que
incorporen la perspectiva
intercultural.

19-25
Dept. de Joventut
entitats i Direcció de Drets de
Ciutadania i Diversitat.

2017
2018
2019
2020
2021

77

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

• Oficina d’Afers Religiosos
(OAR).
• Trobada Audir-Unesco.

19-25
26-35

2017
2018
2019
2020
2021

Direcció de Drets de
Ciutadania i Diversitat.

Cronograma
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Objectiu

Reconèixer la diversitat de gènere i sexual.

Núm.

Mesures

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.

• Elaboració i distribució de 12-16
17-18
manual de recursos per
l’atenció afectiva-sexual.
• Estratègia de salut sexual
i reproductiva.
• Apartat sobre salut
sexual i afectiva al Portal
web de Joventut.
• Quinzenes temàtiques
dels Punts JIP i accions
a la Xarxa de Punts
d’informació Juvenil Xarxa
de Punts d’informació
Juvenil

79

Coordinar tots els serveis
de joventut amb els altres
serveis per combatre
la violència masclista
(ciberassetjament, etc.).

• Projecte “Canviem-ho”.
Serveis d’acolliment
(CMAU-VM).
• Coordinació dels serveis: projectes educatius
impulsats pels educadors/es socials, Xarxa de
Punts d’Informació Juvenil, PIADs, SARA, SAH.

80

Fomentar la igualtat de
gènere a l’adolescència
treballant sobre
les feminitats i les
masculinitats adolescents
com a expressions de
llibertat.

• Programes i accions
impulsades pel PIAD,
SARA, SAH, Servei per
Adolescents i famílies
(SAiF), “Aquí t’escoltem!”,
Punts JIP i PIJ per treballar la igualtat de gènere
(accions 8 de març, 25 de
novembre).
• Accions relacionades
amb el Pla de Justícia
de gènere 2016-2019.
• Creació de canals de
coordinació estables
amb el CIRD i el Dept.
de Joventut.
• Estratègia per a la
prevenció del sexisme
a la ciutat.

Programes/Projectes/
Accions

Edats

Referents municipals
i altres agents

2017
2018
2019
2020
2021

12-16
17-18
26-35

Dept. de Joventut,
Direcció de Feminismes
i LGTBI, districtes:
equipaments juvenils,
IMSS, CSS i
Dept. de Joventut.

2017
2018
2019
2020
2021

12-16
17-18

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

2017
2018
2019
2020
2021

Objectiu

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

Núm.

Mesures

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.

Programes/Projectes/
Accions
• Acció Guia
Re-GENEREm-nos.
• Estratègia de prevenció
del sexisme a la ciutat.

Cronograma

Dept. de Comunicació,
Dept. de Salut i Dept.
de Joventut

Edats

Referents municipals
i altres agents

Entitats CJB, Dept. de
Joventut, CIRD-Dept.
de Transversalitat de
Gènere i Direcció de
Feminismes i LGTBI.

Cronograma
2017
2018
2019
2020
2021

2.2 Participació i associacionisme

Objectius
L’enfortiment i la promoció de la participació juvenil per aconseguir que
aquesta sigui efectiva i significativa
per als adolescents i joves que l’exerceixen és un aspecte primordial del Pla
d’Adolescència i Joventut.
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En el contex t actual els canals de
participació no són sempre eficaços
i, tanmateix, existeix un teixit associatiu juvenil notable que conviu amb
l’aparició de noves formes organitzatives (grups i col·lectius informals),
nous moviments socials i noves formes
d’implicació individual de les persones joves que configuren un escenari
d’oportunitats que evidencia la necessitat d’obrir el concepte de participació per poder cercar mecanismes de
suport, reconeixement i confiança que
garanteixin que totes les estructures i
formes de participació juvenil tinguin la
possibilitat de desenvolupar-se.
Des d’aquesta perspectiva es proposen
mesures que facilitin la participació
d’adolescents i joves que habitualment
no l’exerceixen, alhora que es promou
l’intercanvi i les trobades entre joves
dels diferents districtes de la ciutat, el
desplegament d’estratègies i mecanismes que promoguin la capacitat d’incidir, intervenir i decidir, a més d’implicar
mesures de reconeixement i suport a
l’associacionisme juvenil.

El Balanç 2013-2016 ens va fer palesa
l’ampliació del nombre d’entitats i
grups juvenils, així com el desenvolupament de la tasca de formació i
reconeixement de les entitats. Tot i
així, encara queda un llarg camí que
recórrer en el foment de la participació
no associada dels joves i també en el
suport a l’associacionisme.
Els objectius plantejats en el present
pla són:
L’objectiu principal és:
• Promoure la participació activa
d’adolescents i joves (generant
espais d’interlocució d’incidència i
autogestió).
• Promoure la participació juvenil en
especial aquells amb més dificultat
per exercir-la.
• Reconèixer i visualitzar
l’associacionisme juvenil.
• Donar suport a l’associacionisme
juvenil.
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2.2 Participació i associacionisme

Objectiu

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

Núm.

Mesures

82

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

• Audiències públiques,
• (Re)Pensem-ho
tot, construïm
col·lectivament!
• Taules temàtiques de
participació juvenil.

12-16
17-18
19-25

83

Fomentar plataformes
territorials de joventut
constituïdes i gestionades
pels propis joves amb
capacitat de representar i
incidir en les necessitats
del col·lectiu.

• Suport, coordinació
i interlocució entre les
plataformes territorials
i els districtes.

Entitats Districtes, Dept.
de Joventut, CJB.

2017
2018
2019
2020
2021

84

Fomentar la participació
política dels i les joves
associats/des i no
associats/des.

• Multiconsultes.
• Iniciatives ciutadanes.
• Pressupostos
participatius.
• Debats amb candidats
i candidates joves.
• Promoció del vot jove.

17-18
19-25
25-29

2017
2018
2019
2020
2021

85

Implicar les entitats i els
i les joves no associats/
des en el seguiment del Pla
d’Adolescència i Joventut
2017-2021.

• Taula de seguiment periòdica i estable del Pla
• Jove 2017-2021.
• Taula periòdica amb
el “Node Jove”.

Entitats CJB i Dept. de joventut
Node

86

Fomentar la gestió
ciutadana dels
equipaments juvenils.

• Gestió cívica dels serveis 18-35
Entitats
i equipaments juvenils
(Conveni amb plataformes
d’entitats)
• Taula de Patrimoni
Ciutadà.

Programes/Projectes/
Accions

Edats

Referents municipals
i altres agents
IMEB, districtes,
Direcció Acció
Comunitària, Consell
Nacional de Catalunya,
Dept. d’Associacionisme
i Acció Comunitària,
Direcció d’Acció
democràtica i
descentralització.

Direcció d’Acció
democràtica i
descentralització,
districtes, Node Jove,
Dept. de Promoció
a la Infància i CJB.

CJB, Dept. de joventut,
districtes, Direcció
d’Acció democràtica
i descentralització.
Plataforma de Casals
de Joves de Catalunya

Cronograma
2017
2018
2019
2020
2021

2017
2018
2019
2020
2021
2017
2018
2019
2020
2021
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Objectiu

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

Núm.

Mesures

87

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

12-16
• Projecte “Node Jove”.
• “Visc, convisc i participo”, 17-18
• (Re)Pensem-ho tot, cons- 19-25
truïm col·lectivament!
• Audiències públiques
de districte.
• Projecte “Cooperem
en la diversitat”.

CJB,
Dept. de joventut,
districtes,
IMSS, APC, Dept. de
Promoció a la Infància,
IMPD, Pla de Barris
i IMEB.

2017
2018
2019
2020
2021

88

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

• Disposar de canals
de comunicació de
l’Ajuntament per a
adolescents
i joves, tant a través
d’internet com de forma
presencial.
• Renovació i adaptació
dels canals a les xarxes
socials de cada moment.
• Promoure espais a les
televisions locals destinats a les entitats per tal
que puguin fer difusió de
la seva activitat.

19-25

Dept. de joventut,
Dept. de comunicació.

2017
2018
2019
2020
2021

89

Fomentar la participació
diversa.

• Difondre informació sobre
el dret a vot entre els i les
joves amb nacionalitat
estrangera que tenen dret
a vot.
• Creació d’espais de proximitat compartits entre
joves diversos/es per
potenciar les relacions
interculturals en el món
juvenil.
• Afavorir espais de relació
i trobada d’adolescents
i joves LGTBI dins dels
equipaments juvenils.
• Incorporar al pla de formació adreçat a entitats,
associacions i col·lectius
juvenils la dimensió de
diversitat sexual i de
gènere.
• Recolzar el paper de normalització i integrador de
les associacions juvenils,
en especial les de l’àmbit
educatiu.

18-25
26-35

Dept. d’Acollida
i Immigració, SAIER
i XESAJE, OIM,
Consell Municipal de
Benestar, ICUB, CJB,
Dept. de Joventut,
Direcció de Feminismes
i LGTBI, districtes:
Espais i Casals Joves,
Centre Municipal de
Recursos LGTBI i IMEB.

2017
2018
2019
2020
2021

CJB, Dept. de joventut,
Direcció de Drets de
Ciutadania, Direcció
de Serveis i Relacions
Internacionals.

2017
2018
2019
2020
2021

90

Fomentar el voluntariat i la
participació en projectes
socials i d’intercanvi
internacional.

Programes/Projectes/
Accions

Edats

Referents municipals
i altres agents

Cronograma

12-16

Entitats

Entitats

• Assessoria de voluntariat. 19-25
26-35
• Assessoria mobilitat
internacional.
• Programa Erasmus.
• Xarxa Eurodesk.
• Campanya mobilitat (bcn
al món del món a bcn).

99

Objectiu

Reconèixer i visualitzar l’associacionisme juvenil.

Núm.

Mesures

91

Entitats Dept. de Joventut,
Garantir i promoure el paper • Suport a la participajoves en CJB i totes les àrees
d’interlocució del Consell de
ció institucional de les
general implicades.
la Joventut de Barcelona.
associacions juvenils
mitjançant el CJB en els
òrgans de participació de
la ciutat.
• Mantenir la màxima coordinació i interlocució amb
el CJB per tal d’acordar i
impulsar estratègies que
afavoreixin el desenvolupament de les polítiques
de joventut. Espai estable de coordinació amb
l’Ajuntament (comissió
seguiment i altres espais
de coordinació).
• Mantenir i vetllar per
l’existència d’un conveni
amb el CJB per al foment
de l’associacionisme juvenil i en el seu paper d’entitat de representació.

92

Fer visible i reconèixer
el paper de les entitats
juvenils.

• Premis innovadors
per a la qualitat de la
democràcia,
• premis BarnaJove.
• Dia del cau i de l’esplai,
• web esplais i caus.

Entitats Dept. de Joventut,
juvenils Direcció de Democràcia
Activa, Direcció
d’Acció Comunitària
i Direcció d’Innovació
i CJB.

2017
2018
2019
2020
2021

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.

•
•
•
•
•
•

Entitats
juvenils.
Població
jove en
general.

Dept. de Joventut,
Direcció de Democràcia
Activa,
Direcció d’Acció
Comunitària i Direcció
d’Innovació, ICUB
CJB, Plataforma Casals
de joves i districtes.

2017
2018
2019
2020
2021

94

Promoure espais
comunicatius destinats
a les entitats per tal que
puguin fer difusió de la seva
activitat.

• Reserva per part dels
programes d’espais
de comunicació de les
entitats juvenils: ràdios
d’equipaments, televisions locals…
• Facilitar l’aparició de
campanyes publicitàries
i de sensibilització.

Entitats CJB, Dept. de Joventut,
districtes i Dept. de
comunicació.

2017
2018
2019
2020
2021

Programes/Projectes/
Accions

Festa Lali Jove.
Festes majors de barri.
La Mertxe.
Associa’t.
Dia del cau i de l’esplai.
Energies comunitàries.

Edats

Referents municipals
i altres agents

Cronograma
2017
2018
2019
2020
2021

100

Objectiu

Donar suport a l’associacionisme juvenil.

Núm.

Mesures

95

Desenvolupar programes i
• Pla de suport a
accions de foment i suport a
l’associacionisme.
l’associacionisme juvenil.
• Programa de subvencions
per a entitats i grups
juvenils que garanteixin
el funcionament
estructural com a part
del projecte associatiu.
• Associa’t.
• CRAJ Mòbil
• “Energies Comunitàries”.
• Programa Baobab.

96

Mantenir i millorar l’oferta
dels serveis d’informació,
assessorament,
acompanyament,
recursos i promoció de
l’associacionisme juvenil.

Programes/Projectes/
Accions

destinataris

Referents municipals
i altres agents

Cronograma

Entitats Direcció d’Acció
comunitària Dept.
de joventut, districtes,
IMEB i CJB.

2017
2018
2019
2020
2021

• Programació formació
i assessories per entitats
a través del Centre
de Recursos per a les
Associacions Juvenils
(CRAJ)

Entitats Dept. de Joventut,
districtes: Esplais
i Casals Jove i CJB.

2017
2018
2019
2020
2021

97

Dotar d’espais de qualitat
les entitats.

• Facilitar l’accés als equipaments públics a les
entitats juvenils.
• Patrimoni ciutadà d’ús
i gestió comunitària.
• Convocatòria
de subvencions
d’arranjament de locals.

Entitats Dept. de
Joventut, Direcció
Democràcia Activa
i Descentralització
i districtes.

2017
2018
2019
2020
2021

98

Reconeixement i suport
de l’associacionisme
educatiu de base voluntària
(federacions, esplais i
caus).

• Mesura de govern
de suport a
l’associacionisme
educatiu en 3 línies:
finançament, locals
i reconeixement.

Entitats Dept. de Joventut,
Dept. de Promoció de
la Infància, CEB,
districtes i CJB.

2017
2018
2019
2020
2021

99

• Pla per la Diversitat
Incorporar en la
Sexual i de Gènere
Taula d’entitats
2016-2020.
d’associacionisme educatiu
la perspectiva de diversitat • Formació de gènere
sexual i de gènere per a la
per a entitats juvenils
capacitació del monitoratge
que formen part del CJB.
en l’acompanyament
educatiu integral dels i les
adolescents.

Entitats Dept. de Joventut,
Direcció de feminismes
i LGTBI, IMEB i CRAJ.

2017
2018
2019
2020
2021

100

• Plataforma de
Facilitar la interlocució
participació Decidim.
de l’Ajuntament amb les
Barcelona.
entitats juvenils, a través de
l’ús de les TIC.

Entitats Direcció d’Acció
democràtica i
descentralització,
CJB i Dept. de Joventut.

2017
2018
2019
2020
2021

2.3 Participació cultural7 i creació

Objectius
La participació cultural de les persones
joves ha experimentat en els darrers
anys canvis importants. Hi ha noves
formes de produir i consumir cultura
que han posat de manifest que, contràriament a allò que marquen alguns
estereotips, la gent jove mostra interès
per la cultura i hi participa activament.
Tanmateix, la diversificació de l’oferta
cultural, la generació constant de
noves propostes, la segmentació i
heterogeneïtat que presenta el col·
lectiu, les dificultats econòmiques
per accedir a productes culturals i la
digitalització de la cultura comporten un escenari complex sobre el qual
cal actuar. Així doncs, l’objectiu principal de l’àmbit és reforçar la cultura
com una àrea de treball important en
les polítiques de joventut i orientar les
polítiques cap a la promoció de la creació i alhora del consum cultural entre
els joves, un consum cultural que sigui
enriquidor i basat en la interacció i en
la participació activa.

7

Els objectius donen resposta a tres
àrees de treball que contemplen la creació, l’accessibilitat i la diversitat cultural des del prisma juvenil: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.
• Facilitar l’accés dels i les joves al
consum cultural.
• Fer de la diversitat cultural un valor
a compartir i donar a conèixer les
diferents expressions culturals que
conviuen a la ciutat.

101
Àrea de
Drets Socials

En el Balanç del pla anterior 2013-2016
es van recollir les accions sobretot
impulsades pel propi Departament de
Joventut en aquesta línia. La intenció
en el nou és donar-ne continuïtat, obrir
noves línies de treball i trobar més
corresponsabilitat amb l’Institut de
cultura de Barcelona a través de nous
programes que aproximin la cultura al
jovent de la ciutat.

El concepte de “participació cultural” es pren de l’estudi “La participació cultural de la joventut
catalana 2001-2015”. Consell Nacional de la Cultura i de les Arts, 2016.

Pla d’Adolescència
i Joventut 2017-2021

102

Mesures
Eix
2. Transformació
estratègic
Àmbit

2.3 Participació cultural i creació

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.

Núm.

Mesures

101

Donar suport a joves
creadors i creadores en
diferents àmbits.

17-18
• Construir un banc de
19-25
recursos on es recullin
26-35
les diferents accions/
programes existents a la
ciutat de Barcelona per
donar suport a joves creadors i creadores, detectar
necessitats i crear-ne de
noves en base a allò existent. Alguns programes
existents són:
• BCN Visual Sound.
• Fira de creadors/es.
• Concursos per a joves
creadors/es.
• Concursos promoguts
pels propis equipaments
juvenils.
• Festes Majors.
• Districte cultural.
• Programes de residències
artístiques.
• Fàbriques de creació.
• Programa de
subvencions.

Dept. de Joventut, ICUB,
Dept. de Comunicació,
districtes, centres cívics
i centres culturals de
proximitat.

2017
2018
2019
2020
2021

102

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

Tota la
• Creació d’un banc de
poblarecursos artístics dels
ció jove
equipaments juvenils
i culturals de la ciutat:
• Bucs d’assaig.
• Programació de concerts.
• Tallers per a adolescents
i per a joves.
• Catàleg d’activitats
culturals.
• Festival Brot.

Dept. de Joventut,
ICUB, districtes:
equipaments juvenils.

2017
2018
2019
2020
2021

103

Potenciar l’art urbà jove.

• Alliberar espais en tots
els districtes per fer
grafitis.
• Creació de projectes
per a adolescents sobre
art urbà.

19-25

ICUB, Dept. de Joventut,
districtes, Pla de Barris.
Àrea d’Ecologia,
Urbanisme i Mobilitat.

2017
2018
2019
2020
2021

104

Mantenir i promoure nous
festivals temàtics en funció
dels interessos dels i les
joves.

• Detectar les mancances
i promoure’n de nous:
festivals audiovisuals, de
dansa urbana, de teatre,
de música, etc.
• Mantenir i revisar BCN
Visual Sound, Rough
Diamonds, Festival Brot,
Primavera als barris.

12-16
17-18
19-25

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

2017
2018
2019
2020
2021

Programes/Projectes/
Accions

Edats

12.16

Referents municipals
i altres agents

Cronograma

103

105

Fer visible la creativitat dels • Organització d’una
i les adolescents a l’àmbit
mostra de ciutat on es
educatiu i de lleure.
visibilitzi la creativitat
del adolescents. Alguns
projectes d’exemple són:
Creadors EN RESIDÈNCIA
i Educaart.

106

Difondre les activitats
culturals organitzades per
joves a través del portal de
joventut.

•
•
•
•

107

Fer partícips els i les joves
de la cultura vinculada al
teixit associatiu dels barris.

• Recollida de les activitats 19-25
26-35
programades per joves
dins de les programacions
de les Festes de Barri
(per exemple Nits Jove),

108

Promoure la visualització de • Premi de dones
les dones joves creadores.
creadores.

Objectiu

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

Núm.

Mesures

109

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

• Quadern de Cultura
(ICUB).
• Escena +25.
• Festival Grec
(descomptes especials).
• Programa Món Llibre.
• Apropa Cultura.

12-16
17-18
19-25

ICUB, Direcció General
de Joventut (GENCAT).

2017
2018
2019
2020
2021

110

Promoure la participació
dels i les joves en
programes internacionals
d’intercanvi.

• Erasmus Plus i INJUVE.
• Programes SEPIE.
• Assessoria de Mobilitat
Internacional

19-25
26-35

Dept. de Joventut
i Dept. Internacional.

2017
2018
2019
2020
2021

Portal Jove.
Xarxes socials (Twitter).
Agenda Jove.
Butlletí cultural.

Programes/Projectes/
Accions

12-16
17-18

ICUB, CEB, Dept. de
Joventut, districtes:
Espais i Casals Joves.

2018
2019
2020
2021

Tota la
població jove

Dept. de Joventut i ICUB.

2017
2018
2019
2020
2021

Dept. de Joventut, ICUB
i districtes.

2017
2018
2019
2020
2021

ICUB, Dept. de Joventut,
Direcció de Feminismes
i LGTBI.

2017
2018
2019
2020
2021

19-25
26-35

Edats

Referents municipals
i altres agents

Objectiu

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

Núm.

Mesures

111

• Difusió activitats Espai
Fer participar els i les
Avinyó,
joves de projectes que
tinguin com a objectiu el
• Pla Barcelona Acció
coneixement de la diversitat
Intercultural,
cultural.
• Accions de coneixement
de la diversitat dins de
la Xarxa d’equipaments
juvenils.

Programes/Projectes/
Accions

Edats
12-16
17-18
19-25

Referents municipals
i altres agents
ICUB, Direcció drets
de ciutadania,
BCN intercultural,
Dept. de Joventut.

Cronograma

Cronograma
2017
2018
2019
2020
2021

2.4 Estratègies col·laboratives

Objectius

104
Àrea de
Drets Socials
Pla d’Adolescència
i Joventut 2017-2021

Aquest eix de treball té com a objectiu principal obrir nous camins en les
polítiques municipals de joventut. Un
dels reptes que han d’afrontar els joves
d’avui és la manca d’espais socials per
compartir la vida, més enllà de l’educació i l’oci. Les dificultats per a la
inserció laboral, així com l’ús intensiu
de les TIC, poden provocar aïllament,
manca de relacions duradores i una
xarxa de relacions dèbils. L’altre repte
és precisament convertir el treball en
una experiència vital enriquidora per a
una generació que té un gran potencial
i que acumula moltes habilitats que no
són reconegudes o que senzillament
no serveixen en els entorns de treball
més tradicionals. Per això es proposa
desenvolupar un eix per a la promoció
d’estratègies col·laboratives.
El protagonisme de les persones joves
en l’abordatge dels reptes de la societat actual resulta del tot estèril si des
de la visió de la transformació que es
promou en aquest eix no es proporcionen noves formes d’organització i
relació amb l’entorn que configurin un
relat coherent amb la voluntat de fer
sostenibles i equilibrades les diferents
interaccions que s’estableixen amb
l’entorn.

Des d’aquesta perspectiva es proposa
la incorporació d’aquest àmbit d’actuació amb l’objectiu d’impulsar un nou
model de consum responsable que
superi polítiques de consum més tradicionals centrades en la generació de
riquesa i en la defensa dels drets individuals. L’extensió de les pràctiques de
consum responsable entre la població
jove, així com la seva conversió primer
en hàbits concrets i després en estils
generals de vida, esdevé clau per assolir la justícia social i la sostenibilitat.
Així doncs, aquest àmbit incorpora una
mirada col·lectiva que té present la
influència de les opcions de consum en
el manteniment o bé en el canvi de la
societat actual. A més, fomenta el sorgiment i el creixement d’una economia
cooperativa i solidària basada en la col·
laboració i els beneficis i oportunitats
que genera i es plateja com a objectius:
• Promoure projectes que
afavoreixin la creació d’estratègies
col·laboratives en economia.
• Donar a conèixer l’economia
cooperativa, cooperatives amb
criteris de proximitat, social i
solidària entre els i les joves de
Barcelona.

El Balanç del Pla 2013-2016 no recollia
accions en aquesta línia, la qual cosa
és una novetat del nou pla i, per tant,
un nou repte a afrontar.

105

Mesures
Eix
2. Transformació
estratègic
Àmbit

2.4 Estratègies col·laboratives

Objectiu

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

Núm.

Mesures

112

Promoure iniciatives
d’intercanvi entre els
i les joves.

• Continuïtat del projecte
de l’Intercanviador Jove
Garcilaso i implementació
en altres equipaments.
• Bancs del temps.
• Projecte Renova la
teva roba.
• Promoció de Fires
d’intercanvi de llibres,
etc.

113

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

• Federació de
Cooperatives de
Treball de Catalunya.
• Pla per al Foment
de l’Ocupació Juvenil
i de Qualitat.
• Assessoria
d’emprenedoria juvenil

Programes/Projectes/
Accions

Referents municipals
i altres agents

Cronograma

12-16
17-18
18-25

Barcelona Activa,
Direcció d’Economia
Cooperativa, Social
i Solidària, Dept. de
Joventut i districtes.

2017
2018
2019
2020
2021

18-35

Barcelona Activa,
Dept. de Joventut i CJB.

2017
2018
2019
2020
2021

Edats

Objectiu

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

Núm.

Mesures

114

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

• Pla de xoc d’Economia
Cooperativa Social
i Solidària.
• Pla per al foment
de d’Ocupació Juvenil
i de Qualitat.

19-25

Barcelona Activa,
Comissionat d’Economia
Cooperativa, Social
i Solidària i Consum.

2017
2018
2019
2020
2021

115

Fer accions per difondre
l’economia social i solidària
en els centres educatius.

• Pla d’impuls de
l’economia social
i solidària 2016-2019.
• Pla per al Foment de
l’Ocupació Juvenil i de
Qualitat.

12-16

Comissionat d’Economia
Cooperativa, Social
i Solidària i Consum,
Consorci d’educació.

2017
2018
2019
2020
2021

116

Incorporació de
la perspectiva de
democratització
de les cures.

• Impuls de programes
que posin en marxa
estratègies de millora per
repartir equitativament la
cura entre els i les joves.

12-16
17-18

Comissionat d’Economia
Cooperativa, Social
i Solidària i Consum,
Consorci d’educació
i CIRD.

2017
2018
2019
2020
2021

Programes/Projectes/
Accions

Edats

Referents municipals
i altres agents

Cronograma

