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» Nota de Premsa 

29 de juny de 2017 

 

www.barcelona.cat/premsa 

L’Ajuntament impulsa el Pla d’Adolescència i Joventut 

per facilitar l’autonomia i l’emancipació dels i les 

joves 
 

» En aquest 2017, el Pla d’Adolescència i Joventut compta amb un pressupost de  

27.168.887 euros 

 

» El Pla s’estructura en quatre grans eixos centrats en facilitar l’emancipació, 

contribuir al benestar dels i les joves, fomentar que participin en la transformació 

de la societat, i treballar les diferents accions a nivell de districtes i barris 

 

» El Pla d’Adolescència i Joventut 2017-2021 s’ha elaborat a partir d’un procés 

participatiu de més d’un any, en el qual han participat centenars de persones 

entre joves, representants d’entitats juvenils, experts, i representants dels 

diferents grups municipals  

 

» Es posarà en marxa una Programa de retorn del talent jove que ha emigrat i que 

vol  tornar a Barcelona, en el marc del Pla d’ocupació juvenil del Pla per al foment 

de l’ocupació juvenil i de Qualitat.  

 

» Es reservarà el 30% de tots els habitatges de protecció oficial adjudicats en 

lloguer i en dret de superfície per a menors de 35 anys  

 

» El procés d’elaboració del Pla parteix d’un diagnòstic del Balanç de l’anterior Pla 

d’Adolescència i Joventut 2013-2016, de l’enquesta de joventut 2015 i de 16 plans 

municipals de ciutat que interactuen entre sí. 

 

» El Pla incorpora mesures per prevenir i lluitar contra les discriminacions per 

motius de gènere, origen cultural, i diversitat funcional, donant a conèixer els 

drets de la ciutadania 

 

» El Pla contempla l’elaboració d’un nou pla d’equipaments i serveis juvenils amb 

l’objectiu de  millorar la  xarxa d’equipaments juvenils de la ciutat I els serveis de 

promoció i informació adreçats als joves. 

 

L’Ajuntament de Barcelona posarà en marxa el Pla d’Adolescència i Joventut 2017-2021 amb 

l’objectiu principal de contribuir a què els i les joves puguin gaudir d’una major autonomia en la 

seva vida diària, que disposin de la capacitat per desenvolupar-se en llibertat i que disposin 

dels recursos necessaris per fer-ho. El document inclou un paquet de fins a 182 mesures i es 

portarà aquest divendres 30 de juny a consell plenari. L’Ajuntament invertirà  27.186.168 € en 

el Pla al llarg d’aquest any 2017. 
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Les prop de 200 mesures previstes s’estructuren en base a quatre grans eixos. El fonamental, 

facilitar l’emancipació dels i les joves abans del que ara és habitual, però també que les 

persones joves participin com a motor dels canvis socials, concebre els requeriments de 

benestar dels i les joves des d’una vessant integral, i que les accions es treballin a nivell de 

districte i de barri per fer-ne de tota la ciutat un entorn favorable per a aquest col·lectiu.  

 

Totes les mesures s’han treballant per tal que els diferents plans sectorials de les àrees 

corresponent incloguin també les mateixes mesures que aquest pla inclou pel que fa als joves, 

garantint així la coherència en l’actuació dels diferents departaments.  

 

La regidora d’Infància, Joventut i Gent Gran, Carmen Andrés, ha recordat avui que “aquest pla 

és fruit d’un llarg recorregut que dóna continuïtat i seguiment a la feina de més de trenta anys 

per part de l’Ajuntament de Barcelona en el desenvolupament de les polítiques de joventut. 

Però també vol ser l’inici d’una nova etapa centrada en el coneixement, l’anàlisi i l’avaluació de 

l’impacte d’aquestes polítiques amb una mirada a més llarg termini. Amb aquest conjunt de 

prop de 200 mesures volem avançar decididament perquè els i les joves barcelonins 

s’empoderin a l’hora de desenvolupar la seva vida amb llibertat individual i, a la vegada, amb 

responsabilitat cap a ells mateixos i cap al conjunt de la societat. L’adolescència i joventut és 

l’oportunitat que tenim per canviar la societat, però hem de facilitar que els sigui possible fer-

ho”. 

 

L’any 2016, un total de 245.375 persones d’entre 15 i 29 anys vivien a Barcelona. Era un 15,3% 

de la població, el que suposava una baixada de 4,5% respecte el percentatge que la joventut 

de l’any 2001. En canvi, la taxa d’adolescents de 12 a 16 anys, s’han mantingut estable 

passant del 4,1% de 2001 al 4% al 2016.  

 

 
Font:Dades estadístiques de la ciutat de Barcelona i Idescat. Padró 2016. 
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Totes les estimacions preveuen un increment de la població adolescent i jove en els propers 

anys, però les pautes de mobilitat residencial fan que els canvis siguin de difícil predicció. En 

aquesta línia, un dels clars objectius de pla és que la ciutat sigui atractiva per a les persones 

joves i els generi oportunitats.  

 

Facilitar l’ocupació juvenil 

Trobar feina de qualitat és un element cabdal per a l’emancipació de les persones joves. 

Segons l’Enquesta de Joves 2015, el 29% dels joves que van treballar en els dos anys 

anteriors ho va fer almenys sense contracte en alguna de les feines quasi la meitat. De fet, 

quasi la meitat de les persones joves acceptarien una feina sense contracte. 

 

Predisposició a acceptar condicions d’una feina en cas d’estar a l’atur. Joves de 15 a 34 anys. 

Barcelona, 2015. Percentatge. 

 
Font: Enquesta de Joves Barcelona 2015. 

 

 

Per això, es crearan Espais de Referència als diferents districtes on els i les joves en edat 

laboral tindran accés a tots els serveis i programes de l’Ajuntament, fonamentalment de 

Barcelona Activa, per a la cerca d’ocupació. També es crearà un portal únic digital que inclogui 

tots aquests serveis i es constituirà una Taula permanent de coordinació de la tasca de 

Barcelona Activa i la Xarxa de Punts d’Informació Juvenil.  

 

Anualment, començarà a elaborar-se l’informe “Barcelona Treball Jove” per analitzar la qualitat 

del treball juvenil a la ciutat. El Pla condiciona que, a partir de 2018, els ajuts a la contractació 

de persones joves es donaran només a empreses que acreditin la bona praxis en aquesta 

matèria. És per això que s’establiran criteris consensuats i aplicables a l’hora d’atorgar i fer el 

seguiment dels ajuts.  
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De manera prioritària, es posaran en marxa programes integrals específics per als joves en risc 

i/o situació d’exclusió social. Això és, joves que perden la tutela de la DGAIA en fer els 18 anys, 

joves immigrants amb especial vulnerabilitat, joves amb diversitat funcional, joves que pateixen 

trastorns de salut mental, noies joves monoparentals, persones joves gitanes en situació de 

vulnerabilitat, persones joves LGTBI.  

 

Programa de retorn del talent  jove 

El Pla d’Adolescència i Joventut conjuntament amb el Pla per al foment de l’ocupació juvenil de 

qualitat estableix que es posarà en marxa un Programa de retorn del talent jove que ha emigrat 

i que vol cercar oportunitats de feina a Barcelona. L’Enquesta de Joventut 2015 indica que el 

16,5% dels joves de Barcelona afirmen haver treballat a l’estranger, bé com a elecció personal 

(13,6%), bé perquè s’hi va veure obligat/da (2,8%). Davant aquestes xifres, l’Ajuntament va 

posar en marxa fa mesos un grup de treball per identificar les accions que haurien de 

conformar el programa.  

 

Entre les conclusions d’aquest grup de treball s’han plantejat diferents mesures per a la 

facilitació de tràmits i l’assessorament, així com mesures ocupacionals, d’habitatge, o una 

assessoria virtual. S’ha plantejat la creació d’una base de dades de barcelonines i barcelonins 

residents a l’estranger que inclogui aspectes bàsics de la seva formació i situació professional, 

un servei per simplificar els tràmits d’homologació d’estudis un cop la persona ha retornat, una 

borsa d’empreses que cerquin joves amb experiència laboral internacional, facilitació perquè 

puguin realitzar les proves a nivell d’idiomes un cop hagin tornat, o una iniciativa per elaborar 

juntament amb les empreses una definició de les competències que més valoren per tal que 

serveixin de referència a les i els joves que vulguin retornar.  

 

 

Facilitar l’accés a l’habitatge 

Una de les línies clares d’actuació del Pla d’Adolescència i Joventut 2017-2021 és facilitar 

l’accés dels joves a l’habitatge. En aquest sentit, l’Ajuntament reservarà als joves menors de 35 

anys un 30% com a mínim de totes les promocions d’habitatge de lloguer assequible i dret de 

superfície que es facin a la ciutat. Així, el Patronat Municipal d’Habitatge reservarà aquest 

percentatge a l’hora d’adjudicar promocions d’habitatge protegit, d’habitatge que provingui de la 

borsa de lloguer social de compres o de cessions, i altres modalitats de pisos amb protecció 

pública destinats a lloguer assequible. La iniciativa es posarà en marxa l’any 2017.  

 

Segons l’Enquesta de Joventut de 2015, el 83% de les persones joves emancipades viuen de 

lloguer. Així, doncs, les polítiques de foment del lloguer assequible tenen un impacte molt més 

contundent entre aquest sector de la població. És el que més necessita llogar habitatge, i és el 

que més lloga i en el qual els canvis que es produeixen en el mercat tenen més repercussió. 

 

El Pla d’Adolescència i Joventut es vincula amb el Pla pel Dret a l’Habitatge 2016-2025 a través 

de tot un seguit de propostes centrades en la població de menys de 35 anys que tots dos plans 
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comparteixen. Més enllà de la reserva del 30%, es preveu establir una reserva d’habitatges per 

compartir i crear nous mecanismes que facilitin la cerca d’aquests habitatges.  

 

En la mateixa línia s’elaborarà durant l’any 2018 un estudi per analitzar les necessitats de les 

persones joves en matèria d’habitatge als diferents districtes i barris de manera que es puguin 

dissenyar plans territorials d’habitatge específics per a cada territori.  

 

El Pla també preveu que l’any 2017 es crearan espais periòdics de coordinació entre les 

oficines d’habitatge i els Punts d’Informació Juvenil (PIJ), dels quals n’hi ha 10 a Barcelona. Els 

dos òrgans coordinaran les accions de foment d’habitatge compartit i posaran en marxa 

iniciatives com un Market place (espai on propietaris i joves es posen d’acord en habitatges a 

compartir), accions d’assessoria d’habitatge compartit o difusió del projecte d’habitatge 

compartit entre joves i gent gran.  

 
Aposta per la participació i el protagonisme dels joves 
Un altre gran eix en què es basa el Pla d’Adolescència i Joventut és el que vol fomentar la 

participació dels joves tant associats com no associats, com a motors de transformació de la 

ciutat.  

 

Al llarg de l’any 2018 es construirà un banc de recursos on es recolliran les diferents accions i 

programes existents a la ciutat per donar suport als joves creadors i creadores, detectar les 

necessitats i crear-ne de noves.  En aquest sentit, s’alliberaran espais per tal de potenciar l’art 

urbà gràfic als carrers per part dels joves i facilitar un espai on puguin desenvolupar la seva 

creativitat.  

 

 

Espais d’atenció individual per contribuir al benestar de les i els joves 

Quant a les accions per fomentar el benestar dels joves, a partir del setembre es començarà a 

elaborar un nou pla d’equipaments i serveis juvenils amb l’objectiu de  millorar la  xarxa 

d’equipaments juvenils de la ciutat I els serveis de promoció i informació adreçats als joves. 

 

El Pla preveu disposar d’espais d’atenció individual en temes de salut sexual i reproductiva I 

s’ampliaran els serveis que ja existeixen d’escolta i acompanyament individual emocional per 

als ajuntaments (servei Aquí T’Escoltem) per tal que tots els districtes en disposin d’un l’any 

2021. 

 

Igualment, es donarà suport als programes de promoció per a adolescents i joves en zones 

d’especial vulnerabilitat, i es reforçarà l’accés a l’activitat esportiva a través de subvencions 

individuals, pla de l’esport en edat escolar, i subvencions ordinàries a entitats.  

 

Finalment, i pel que fa a la coordinació de les accions dutes a terme als diferents barris de la 

ciutat, es crearà la Xarxa de Professionals de Joventut, amb un directori dels professionals de 

joventut que treballen a la ciutat i la creació d’espais de trobada entre ells, es farà un directori 
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també de les diferents entitats juvenils presents a la ciutat i es fomentarà la creació de noves 

entitats, i es dissenyarà un model de qualitat (ISO o similar) per garantir la qualitat dels 

diferents serveis municipals adreçats als joves i la seva millora continuada.   

 

 

Participació de centenars de joves, representants d’entitats, i experts  

El Pla d’Adolescència i Joventut 2017-2021 s’ha elaborat a partir d’un procés participatiu de 

més d’un any en el qual s’ha dut a terme una diagnosi de la situació actual de la joventut de 

Barcelona a partir de les dades demogràfiques, els resultats educatius, la relació entre la 

població jove i l’ocupació laboral o els paràmetres sobre el seu grau de benestar, entre altres 

qüestions.  

 

L’elaboració ha comptat amb la implicació de 34 persones referents e diferents àrees i 

departaments municipals, de 85 representants del teixit associatiu juvenil, de més de 100 

professionals de la joventut i també de la participació d’uns 800 adolescents i joves.  

 

A partir d’aquí es van crear diversos grups de treball en els quals van participar centenars de 

persones, tant de les entitats juvenils, com dels professionals que treballen en qüestions de 

joventut a la ciutat, o representants de les diferents àrees i departaments de l’Ajuntament. Els 

actors que han intervingut en l’elaboració del pla han estat:  

 

 

 Consell de la Joventut de Barcelona: Ha endegat un procés participatiu amb 16 

sessions de debat de les qual han sorgit 463 accions proposades  les diferents 

associacions juvenils que hi ha a la ciutat.  El Pla preveu la interlocució amb el CJB a 

l’hora de fer seguiment i avaluació del pla.  

 

 Node Jove: Amb la voluntat d’escoltar la veu també de joves no associats a cap entitat, 

s’ha creat un “Node Jove”, un grup de persones amb edats compreses entre els 17 i els 

35 anys que al llarg de tots aquests mesos han mantingut un espai de treball estable. La 

voluntat és que un cop treballades les seves propostes, el Node Jove es continuï 

mantenint per poder fer seguiment de les diferents mesures.  

 

 Comissió tècnica interdepartamental, liderada pel Departament de Joventut de la 

Direcció d’Infància, Joventut i Gent Gran, i formada per les persones responsables dels 

departaments de l’Ajuntament implicats en el Pla.  

 

 Comissió de territori: Amb la participació de tècnics i tècniques dels deu districtes 

referents als temes de joventut. També s’ha treballat amb els i les educadores socials i 

amb els professionals dels Punts d’Informació Juvenil, els serveis de dinamització dels 

centres d’educació secundària o els i les professionals del Servei d’adolescents i 

famílies.  
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 Grup de persones expertes per tal d’orientar els principis rectors de joventut i el Pla 

d’Adolescència i Joventut.  

 

 Comissió política, formada per la regidora d’Infància, Joventut, i Gent Gran i pels 

representants dels diferents grups municipals que porten els temes de joventut. En 

paral·lel a la comissió política, també s’han convocat els consellers/es de joventut de 

districte.  

 

 

Un pla amb un ampli sistema de seguiment i avaluació  
Les 182 mesures tindran un sistema de seguiment de resultats a partir d’una bateria 

d’indicadors d’actuació, així com espais avaluatius amb els actors implicats en el pla, però a 

més el pla preveu un sistema d’avaluació per tal d’avaluar més enllà de les mesures quin ha 

estat l’impacte del pla en la realitat dels joves de Barcelona. 


