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El plajovebcn és el conjunt de directrius que articulen les polítiques de joventut de l’Ajuntament de
Barcelona per al període 2006-2010. Aquest és un tema crucial en qualsevol ciutat –els joves són el
futur— però ho és especialment a Barcelona i al nostre entorn en general, perquè és obvi que aquest
col·lectiu està trobant dificultats serioses per poder desenvolupar un projecte de vida autònom,
responsable i ambiciós. I aquesta dilació no ens la podem permetre.

Totes les administracions, cadascuna en la seva mesura, ens hem de comprometre amb el futur dels
joves, donant-los formació de qualitat, un mercat laboral que els situï en el nivell que es mereixen i
facilitats en l’accés a l’habitatge, a la cultura, als serveis i al lleure. Si això sembla avui un ideal de difícil
realització en molts casos, també és cert que hi hem de tendir, i aquest ha de ser l’objectiu de les
polítiques de joventut. Polítiques que es podrien resumir en dues paraules: donar accés o, si ho voleu,
donar oportunitats.

Aquest Pla ha estat elaborat a través d’un llarg i profund procés de participació, de manera que les
línies estratègiques que conté surten d’una acurada anàlisi de la realitat dels joves a la nostra ciutat. Hi
han participat joves de perfil molt divers, entitats i associacions de tota mena. En certa manera, aquest
Pla culmina la política participativa que l’Ajuntament de Barcelona ha portat des dels anys vuitanta i que
és un referent de les polítiques de joventut d’arreu.

El Pla aborda els problemes que més afecten els joves, amb independència de quina és l’administració
que té més eines per resoldre’ls. Defuig el paternalisme i defuig igualment l’excessiva protecció dels
joves. Volem tractar els joves com a ciutadans, amb drets i amb deures. Volem joves integrats a la vida
col·lectiva de la ciutat. També ho volen ells. Aquest Pla és, doncs, un punt de trobada entre unes
demandes i unes respostes que haurem de construir entre tots. Us hi convido.

Jordi Hereu
Alcalde de Barcelona
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El Pla que teniu a les mans és el fruit de trenta mesos de treball i esforç de molta gent: adolescents,
joves i no tant joves, entitats juvenils, Direcció de Joventut i desenes de departaments municipals.
Gairebé 9.000 persones han fet aportacions, utilitzant un ventall molt ampli de possibilitats per dir-hi la
seva. El procés ha estat llarg, però ràpid alhora. Definir i acordar conjuntament amb el Consell de la
Joventut de Barcelona les regles del joc de tot el procés participatiu ens ha fet avançar poc a poc però
amb pas ferm i decidit.

El producte final val la pena. Més enllà dels objectius estratègics i les línies d'actuació, molt importants
perquè defineixen el model i l'horitzó al qual volem arribar, el plajovebcn 2006-2010 es compromet amb
més de 400 mesures perfectament avaluables i tangibles.

Volem que el Pla sigui facilitador de mecanismes perquè els i les joves puguin exercir els seus drets, ja
que allò que els converteix en ciutadans i ciutadanes no és la possessió d’una sèrie de drets sinó la
capacitat per posar-los en pràctica i exercir-los. El model que es planteja suposa el reconeixement de
les persones joves que, com a ciutadans i ciutadanes, tenen el dret, la responsabilitat i la capacitat de
decidir sobre la pròpia vida i d’incidir sobre la vida col·lectiva.

Des d’aquesta perspectiva, les polítiques de joventut són polítiques de definició i construcció de
ciutadania, polítiques a través de les quals es proporcionen elements que permeten a les persones
capacitat per elaborar el propi projecte de vida i participar en la construcció de projectes col·lectius
(comunitat veïnal, teixit associatiu, ciutadans de Barcelona en definitiva...). Aquest és el veritable
objectiu estratègic del plajovebcn.

Ara toca arremangar-se i desenvolupar el Pla i les seves potencialitats. L'elaboració del document ha
estat plena de complicitats que desitjo continuïn en el seu desplegament fins el 2010. Els i les joves hi
sortirem guanyant en el plànol individual, i la ciutat també, en l'esfera col·lectiva.

Xavier Florensa
Regidor de Joventut
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2. INTRODUCCIÓ: EL PROJECTEJOVEBCN

Barcelona ha estat des dels anys vuitanta un referent destacat pel que fa al disseny i l'aplicació de
polítiques de joventut. Així, el 1985, es presentava al Consell Plenari de l'Ajuntament de Barcelona el
primer Projecte Jove: un pla integral de joventut que, resultat d'un ampli procés participatiu, era
consensuat i aprovat per totes les forces polítiques. Anys més tard, el 1990, s'aprovava l'actualització
del Projecte Jove, fruit de la revisió del seu antecessor. L'any 1998, l'Ajuntament aprovava el Pla
Director de la Política de Joventut 1998-2003, un nou document que recollia i definia les accions
municipals que es portaven a terme en matèria de joventut.

El Plenari del Consell Municipal de l’Ajuntament de Barcelona, en sessió ordinària del dia 6 d’abril de
2004, va aprovar definitivament el Programa d’Actuació Municipal 2004-2007 en el qual s’inclou, dins el
seu apartat de Joventut, l’elaboració d’un nou Pla Jove per a la ciutat.

El projectejovebcn ha estat l’instrument mitjançant el qual la Regidoria de Joventut s’ha dotat per a
l’elaboració d’aquest nou pla director de la política de joventut de l’Ajuntament de Barcelona: el
plajovebcn 2006-2010.

Amb l’esperit del primer Projecte Jove, el projectejovebcn ha intentat donar novament un fort impuls a
les polítiques de joventut, i que aquestes tinguin, com a element clau, un procés participatiu que
permeti a la població jove de la ciutat ser l’autèntica protagonista de la definició de les línies d’actuació
que en matèria de joventut ha de portar a terme l’Ajuntament.

Per aconseguir aquesta missió, el projectejovebcn s’ha plantejat una sèrie d’objectius, que s’han vist
assolits en el decurs del desenvolupament de la iniciativa:

- Fer una anàlisi de la realitat juvenil de la ciutat.
- Donar a conèixer les accions adreçades a la gent jove que porta a terme l’Ajuntament de

Barcelona.
- Recollir l'opinió de la ciutadania, especialment jove, en relació amb programes i serveis per a la

joventut.
- Definir i concretar els objectius, les línies estratègiques i les mesures d’actuació en matèria de

joventut.
- Garantir mecanismes de seguiment, coordinació i avaluació de les actuacions municipals en

matèria de joventut.
- Establir espais de discussió i de coordinació entre les administracions que desenvolupen accions

en matèria de joventut.

Per tal d’aconseguir cadascun d’aquests objectius, el projectejovebcn s’ha estructurat en quatre fases
diferents:

- Fase 1: diagnosi i informació
- Calendari: abril 2004-març 2005
- Accions:

- Elaboració de l’Enquesta de Joves de Barcelona: estudi sobre els hàbits i valors de la
població barcelonina entre els 15 i els 29 anys.

- Realització d’un treball intern de l’Ajuntament per recollir totes les accions municipals
adreçades a la gent jove.
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- Fi de la fase:
- Publicació de l’Informe sobre la realitat juvenil a la ciutat de Barcelona (síntesi de l’estudi

Enquesta de Joves de Barcelona).
- Presentació al Consell Plenari de l’Ajuntament de Barcelona (18 de març) de l’Informe

d’actuacions municipals en matèria de joventut.
.
- Fase 2: reflexió i participació

- Calendari: abril 2005-març 2006
- Accions:

- Disseny i desenvolupament del procés participatiu del projectejovebcn amb la col·laboració
del Consell de la Joventut de Barcelona.

- Fi de la fase:
- Presentació al Consell Plenari de l’Ajuntament de Barcelona (31 de març) del Document

Final de Conclusions del procés participatiu del projectejovebcn.
- Retorn dels resultats del procés participatiu a totes les persones que hi han col·laborat.

- Fase 3: elaboració i aprovació
- Calendari: abril 2006-setembre 2006
- Accions:

- Elaboració i definició del nou Pla Director de la Política de Joventut 2006-2010 de
l’Ajuntament de Barcelona.

- Fi de la fase:
- Aprovació pel Consell Plenari de l’Ajuntament de Barcelona del Pla Director de la Política

de Joventut 2006-2010.

- Fase 4: presentació i devolució final
- Calendari: octubre 2006-desembre 2006
- Accions:

- Preparació final d’un congrés estratègic en matèria de joventut amb la participació de
diferents institucions i organismes.

- Fi de la fase:
- Presentació pública del nou Pla Director de la Política de Joventut: plajovebcn 2006-

2010.
- Realització del congrés jovebcn.

2.1. El procés participatiu

La segona fase del projectejovebcn ha consistit en el desenvolupament d’un procés participatiu en el
qual la gent jove de la ciutat havia d’esdevenir l’autèntica protagonista. Un procés que pretenia implicar
el màxim de persones, col·lectius i entitats, amb l’objectiu de garantir la diversitat, la representativitat i
la singularitat del segment jove de la ciutat.

Els objectius del procés participatiu del projectejovebcn han estat:

- Fer partícip la ciutadania, especialment la jove, d’un procés que possibiliti la reflexió, el debat i
l’aportació d’objectius, programes i accions per a la posterior elaboració d’un nou Pla Director de la
Política de Joventut de l’Ajuntament de Barcelona per al període 2006-2010.
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- Fer arribar a la ciutadania, especialment la jove, quina és la política de joventut que es porta a
terme des de l’Ajuntament de Barcelona.

- Crear espais d’interlocució directa entre els agents polítics i tècnics encarregats de desenvolupar
programes i accions en matèria de joventut i la gent jove.

- Posar èmfasi en la importància del treball transversal de l’Ajuntament per poder impulsar accions
en tots els àmbits que afecten els joves.

Els destinataris d’aquest procés participatiu han estat, doncs:

- Joves, d’entre 15 i 29 anys, empadronats a la ciutat de Barcelona (303.831)
- Entitats i col·lectius juvenils que actuen a la ciutat (971)

El procés participatiu del projectejovebcn ha estat dissenyat conjuntament amb el Consell de la
Joventut de Barcelona (CJB), fet que ha pressuposat, d’entrada, tenir en compte un espai de
participació essencial. El treball coordinat amb el Consell de la Joventut de Barcelona en el
desenvolupament del procés, ha possibilitat la creació de totes les sinergies necessàries per a la bona
execució dels diferents espais de participació. Així doncs, el CJB s’ha convertit en l’òrgan «validador»
d’aquest procés participatiu.

El CJB és una entitat independent, amb personalitat jurídica
pròpia i sense ànim de lucre, que, essent la principal xarxa
associativa juvenil de la ciutat (són membres del CJB més de 80
entitats, que apleguen alhora prop de 400 entitats de base),
compta amb el reconeixement municipal i d’altres institucions com
a interlocutor vàlid en polítiques de joventut.

També amb el Consell de la Joventut de Barcelona s’han creat els òrgans de seguiment oportuns del
procés participatiu del projectejovebcn:

- Comissió de seguiment: formada per la presidència del Consell de la Joventut de Barcelona i per la
Regidoria de Joventut. Té com a funció principal dissenyar aquelles estratègies polítiques
necessàries a l’hora de desenvolupar el procés. Periodicitat mensual.

- Comissió de coordinació tècnica: formada per tres membres estables del Consell de la Joventut de
Barcelona i per tres membres estables de l’Ajuntament de Barcelona, així com per altres persones
que tant el CJB com el consistori poguessin considerar convenients. La seva funció és determinar,
desenvolupar i avaluar els mecanismes i espais de participació, alhora que dissenyar i definir les
metodologies a emprar. Periodicitat quinzenal.

Perquè s’ha apostat per unes polítiques integrals, la gent jove de la ciutat ha tingut l’oportunitat de
donar la seva opinió sobre els diferents temes que els afecten en la seva vida i per a la realització del
seu projecte personal. Així doncs, s’han establert vuit eixos temàtics sobre els quals ha girat tot el
procés participatiu:

- Emancipació: ocupació-habitatge
- Participació i ciutadania: informació-participació social-associacionisme-equipaments
- Salut
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- Educació i esports
- Cohesió social: drets civils-igualtat d’oportunitats-prevenció i atenció social-prevenció i seguretat
- Cultura i lleure: cultura-nit jove-turisme-consum
- Sostenibilitat i mobilitat
- Pau, cooperació i globalització justa

Tenint present la franja destinatària del procés participatiu del projectejovebcn (joves d’entre 15 i 29
anys) i considerant el poc coneixement polític general pel que fa a competències que tenen les
diferents administracions que actuen en l’àmbit local, es va acordar no establir límits previs sobre
aquesta qüestió, tant en la definició de continguts i metodologia a efectuar en els debats i altres actes
desenvolupats, així com en la redacció de conclusions.

Partint de la base que es volia cercar el màxim d’opinions, tant a títol individual com en representació
de les entitats i col·lectius juvenils de la ciutat, es van establir diferents espais de participació que
recolzaven sobre:

- La participació presencial:

- Grups de treball, jornades i actes organitzats des del Consell de la Joventut de Barcelona.
Activitats adreçades principalment al teixit associatiu juvenil de la ciutat que serveixen per a
l’anàlisi, el debat, la reflexió i l’elaboració d’objectius i mesures en matèria de política de
joventut.

- Sessions del Consell de Cent Joves. Activitats adreçades a joves que han acceptat ser
membres d’aquest òrgan de participació (padró municipal + teixit associatiu), i a joves que han
mostrat el seu interès a participar en un dels grups de treball. Les sessions de treball tenen per
objectiu elaborar una diagnosi de cada tema, determinar línies d’actuació i proposar mesures
específiques al respecte.

- Jornades projectejovebcn de Districte. Activitats adreçades principalment a entitats i col·lectius
juvenils de base dels diferents districtes de la ciutat, organitzades per les diferents plataformes
territorials juvenils de la ciutat en col·laboració amb el Consell de la Joventut de Barcelona, que
tenen per objectiu formular propostes específiques entorn aquells temes que més preocupen la
gent jove.

- Taller projectejovebcn-plenaris jovebcn de Districte. Activitat adreçada a l’alumnat de 4t d’ESO
(15 i 16 anys) dels instituts d’educació secundària de la ciutat de Barcelona, amb la voluntat de
copsar quines necessitats i expectatives tenen els joves d’aquesta franja d’edat, alhora que
pretén apropar-los al debat de la cosa pública i a l’administració municipal, mitjançant la
realització d’un plenari en el qual poden dialogar amb els representants públics (regidor/a de
Districte i regidor de Joventut).

- Taules de debat «som joves i...». Activitats adreçades a col·lectius juvenils específics. Són
taules de debat amb grups de joves que, tot i essent minoritaris tenint en compte la globalitat
de la població juvenil i donat el context social actual, possibiliten donar enfocaments i punts de
vista diferents a les polítiques de joventut (col·lectiu de joves amb discapacitats físiques,
col·lectiu de joves gitanos, col·lectiu de joves d’origen immigrant, col·lectiu de joves artistes).
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- Espais de recollida d’opinió. Activitats adreçades a la població juvenil en general que
possibiliten el recull d’opinions espontànies entorn diferents qüestions.

- La participació no presencial:

- El qüestionari «tu què n’opines?». Activitat adreçada a tots els joves empadronats a la ciutat
d’entre 16 i 29 anys mitjançant dues modalitats: tramesa postal al domicili i apartat específic a
www.jovebcn.net. Aquest qüestionari permet tenir, entre altres qüestions, un cert coneixement
dels temes que més preocupen la gent jove de la ciutat, així com fer-los sabedors de quines
possibles accions poden desenvolupar-se sota la nomenclatura de «polítiques de joventut».

- L’espai virtual «proposa». Activitat adreçada a tota la població jove de la ciutat mitjançant
apartat específic a www.jovebcn.net que permet la lliure expressió de la gent jove, i també
recollir demandes i propostes entorn els temes que més els interessen.

- El fòrum obert de debat. Activitat adreçada a tota la població jove de la ciutat mitjançant apartat
específic a www.jovebcn.net que permet expressar-se lliurement, obrint diversos debats entorn
els eixos del projectejovebcn.

A més d’aquests espais dissenyats dins el procés participatiu del projectejovebcn, durant aquest
període de temps, la Regidoria de Joventut ha impulsat i ha participat en una sèrie de projectes que
també guarden molta relació amb el mateix projectejovebcn. A l’hora d’elaborar i validar el Document
Final de Conclusions del procés participatiu, s’han inclòs, doncs, les propostes sorgides de les
següents activitats:

- «Joves i nit». Projecte impulsat pel Consell de la Joventut de Barcelona (CJB), la Federació
d’Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona (FAVB), la Fundació Jaume Bofill i la Regidoria de
Joventut, que ha obert espais de participació a joves de 15 a 29 anys de Barcelona perquè
debatessin i fessin propostes sobre com hauria de ser la nit a la ciutat.

- X Audiència Pública als nois i noies de Barcelona: Salut, Barcelona! Propostes per una millor
qualitat de vida. Per promoure l'educació per la participació, l’Ajuntament impulsa cada any
l'Audiència pública als nois i noies de la ciutat abordant un tema d'interès per a les joves
generacions. En el procés es porta a terme la formació del professorat i del personal educatiu
inscrit, i es presenten el tema i la metodologia de treball a l'alumnat (curs 2004-2005: la salut). Els
continguts són treballats a cada centre i després posats en comú amb la resta. Com a resultat dels
debats, es redacta un manifest que és presentat a l'alcalde i als regidors i regidores de l'Ajuntament
en una audiència al Saló de Cent.

- Estudi d’equipaments juvenils. Estudi fet per la Fundació Ferrer i Guardia, amb la col·laboració
de la Regidoria de Joventut, que analitza l’estat dels equipaments de la ciutat, tant públics com
privats, en els quals es desenvolupen activitats adreçades a la infància i a la joventut.

Tot i que no esdevé un espai dissenyat únicament per a la participació, entenent la participació aquest
cop des de la perspectiva d’oferir llocs oberts des dels quals es pot proposar i/o donar l’opinió, el web
del projectejovebcn –www.jovebcn.net– ha estat un element clau per al bon desenvolupament del
procés participatiu. A hores d’ara, a ningú se li escapa que a l’hora de plantejar un procés participatiu
amb joves es fa imprescindible comptar amb una eina de suport d’aquest tipus. Nogensmenys, ens
estem adreçant a la franja de la població més avesada a l’ús de les noves tecnologies.
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Es presenta a continuació un quadre resum de dades del procés participatiu:

Taules de debat «som joves i...» --- 23

Espais de recollida d’opinió (Mercè 2005) --- 217

Retorn a punts de recollida --- 3.850
Qüestionari «tu què
n’opines?»

Retorn web --- 523

L’espai «proposa» a www.jovebcn.net --- 450

El fòrum obert de www.jovebcn.net --- 186

El procés participatiu «Joves i nit» --- 991

X Audiència pública als nois i noies de Barcelona 29 1.340

TOTAL 348 8.990

Entitats
participants

Persones
participants

Grups de treball 72 172

Jornades BCJ 35 103

Altres activitats 43 57

Consell de la Joventut
de Barcelona

Assemblees i àmbits institucionals 77 206

Membres del CCJ --- 89
Sessions de treball del
Consell de Cent Joves

Participants externs als grups de treball --- 12

Jornades de debat projectejovebcn de Districte 76 157

Taller projectejovebcn amb alumnes de 4t d’ESO-plenaris
jovebcn de Districte 16 614
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La Comissió del projectejovebcn ha estat l’òrgan encarregat d’elaborar i validar el Document Final de
Conclusions del procés participatiu a partir dels diferents documents resultants dels diversos espais de
participació, així com altra documentació d’interès, anteriorment esmentada. La Comissió del
projectejovebcn ha estat formada per vuit membres –representants dels grups de treball del Consell de
Cent Joves– i per vuit membres del Consell de la Joventut de Barcelona.

Com informar i comunicar la realització d’un procés participatiu? És evident que esdevé tot un repte
haver d’informar i comunicar a tota la població jove de la ciutat de Barcelona –entenent que és tot
aquest el col·lectiu afectat– l’obertura d’un procés participatiu de les característiques que suposa el
projectejovebcn. Per aquest motiu, s’ha optat per desenvolupar una sèrie d’estratègies comunicatives:

- Convocatòria de dues rodes de premsa relacionades amb el procés participatiu del
projectejovebcn: inici del procés participatiu (23/05/05) i presentació de la pàgina web
www.jovebcn.net i del qüestionari «tu què n’opines?» (20/10/05).

- Acord amb el Consell de la Joventut de Barcelona i les diferents plataformes territorials juvenils
existents a la ciutat per a la promoció i el desenvolupament del procés participatiu del
projectejovebcn.

- Realització de reunions informatives amb els representants de les principals entitats juvenils de la
ciutat (març-novembre 2005).

- Obertura d’una pàgina web específica: www.jovebcn.net, (23/10/05) vinculada al portal de la ciutat
de Barcelona (www.bcn.es/projectejove) mitjançant col·locació d’un baner específic publicitari.

- Enviament a tots els joves empadronats a la ciutat de Barcelona, d’entre 16 i 29 anys, del tríptic
informatiu del procés participatiu del projectejovebcn (aquest tríptic va anar acompanyat del
qüestionari «tu què n’opines?») (octubre 2005).

- Anunci del web www.jovebcn.net a tots els productes comunicatius elaborats des de la Direcció de
Joventut de l’Ajuntament de Barcelona.

- Anuncis específics del procés participatiu del projectejovebcn en diferents publicacions de l’àmbit
juvenil: Butxaca, Papers de Joventut, Entrejóvenes, Hiperbòlic, Secundèria, Medicampus,
Mondosonoro, Vilaweb...
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- Articles específics i entrevistes sobre el procés participatiu del projectejovebcn a: Papers de
Joventut, El Temps, El Punt, El Periódico de Catalunya...

Les nombroses aportacions ciutadanes, provinents dels diferents espais de participació i que queden
recollides en el Document Final de Conclusions, són un bon paràmetre per fer una valoració molt
positiva de la metodologia emprada en el decurs del procés participatiu del projectejovebcn.

Per últim, la devolució dels resultats del procés participatiu està prevista fer-la en dos moments
diferenciats mitjançant una sèrie d’elements clau:

- 1r moment: (abril-maig 2006)

- Enviament d’un correu electrònic informatiu a tota la gent jove que ha participat presencialment
o virtualment en el procés participatiu indicant l’adreça web (www.jovebcn.net) on podia trobar
el Document Final de Conclusions del procés participatiu.

- Enviament d’un correu electrònic a tots els joves que han mostrat el seu interès per rebre
informació sobre el desenvolupament del projectejovebcn.

- 2n moment: (novembre 2006)

- Realització del congrés jovebcn que servirà per presentar en públic el Pla Director de la Política
de Joventut 2006-2010 de l’Ajuntament de Barcelona.

- Lliurament i enviament d’un CD del projectejovebcn, que inclourà el plajovebcn 2006-2010, a
tots els joves, entitats i col·lectius juvenils que han participat de forma presencial en algun dels
espais del procés participatiu.

2.2. La Carta Municipal de Barcelona

La Carta Municipal de Barcelona ha estat aprovada definitivament durant el 2006. Tot i que aquest
aspecte no ha incidit amb especial rellevància a l’hora d’elaborar el present Pla Director, sí que és
important mencionar-lo ja que es preveu el desplegament de la Carta Municipal per al període 2006-
2010, fet que, de ben segur, modificarà les actuacions en matèria de joventut que haurà de
desenvolupar l’Ajuntament de Barcelona.

Així, en el seu capítol XI, corresponent a Joventut, la Carta Municipal de Barcelona diu (article 11):

1. L’Ajuntament de Barcelona haurà de promoure totes les accions i tots els serveis que facilitin la
inserció professional dels joves, i també la participació d’aquest sector en la vida ciutadana, i ha de
prestar una atenció especial al desenvolupament de fórmules de voluntariat i de manteniment de la
xarxa associativa juvenil.

2. L’Ajuntament de Barcelona exerceix, per delegació o en règim de cooperació amb la Generalitat de
Catalunya, la gestió de tots els equipaments públics destinats a la infància i la joventut, en el camp
de la prevenció, la promoció i el lleure, situats en el seu terme municipal.
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3. Sobre la base del principi de reciprocitat, l’Ajuntament de Barcelona participa en els òrgans
competents per a la planificació de la política de joventut i ha d’ésser informat de les sol·licituds
relatives a l’atorgament de subvencions d’entitats juvenils i infantils que actuïn en el municipi.
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3. BREU ANÀLISI DE LA REALITAT JUVENIL DE BARCELONA

3.1. Demografia

La població jove de la ciutat de Barcelona (entre 15 i 29 anys) és, segons les dades del padró del juny
de 2005, de 302.786 persones; que representen el 18,7% en relació amb el total d’habitants de la ciutat
(1.612.237). Si aquestes dades es comparen amb les de l’any 2001, s’observa que, tot i haver-se
produït un increment en el nombre de joves de la ciutat, el pes específic d’aquest sector de la població
minva en relació amb altres franges d’edat; així, l’any 2001, la franja jove de la ciutat suposava un
19,2% del total de la població de la ciutat.

El fort descens de la natalitat de la dècada dels vuitanta ha evidenciat una reducció dels efectius joves
de Barcelona i, conseqüentment, del pes que aquests tenen en la població total de la ciutat. És molt
destacable la incidència d’aquest descens de la natalitat, principalment en l’interval d’edat de 15 a 19
anys, que ha passat de suposar el 7,8% del total de la població el 1991 a només un 4,0% el 2005.
D’aquesta forma s'accentua el fet que en molts anys hi ha, per exemple, més persones entre 35 i 39
anys i entre 60 i 65 anys, que joves de 15 a 19 anys. (3) (4)

Aquesta realitat ens ha de fer plantejar dues qüestions a les quals la ciutat ha de saber respondre: tots
els aspectes lligats a la inserció laboral i social d’aquest gran nombre de joves i els problemes que
poden sorgir del progressiu envelliment de la població de la ciutat, amb la forta disminució dels efectius
joves al futur.

Població jove. Evolució

1986 1991 1996 2001 2005
De 15 a 19 131.995 (7,8%) 127.388 (7,8%) 94.466 (6,3%) 69.955 (4,6%) 65.255 (4,0%)
De 20 a 24 133.781 (7,9%) 128.709 (7,9%) 118.643 (7,9%) 101.321(6,3%) 95.624 (5,9%)
De 25 a 29 121.796 (7,2%) 124.567 (7,6%) 112.499 (7,5%) 126.061(8,3%) 141.907 (8,8%)
TOTAL BCN 1.701.812 1.643.542 1.508.805 1.503.884 1.612.237
 (1) (2) (3) (4)

Pel que fa a la distribució per sexes de la joventut hi ha, en totes les edats, més homes que dones, amb
una diferència, però, molt lleugera. Aquesta distribució contrasta amb la del conjunt de la ciutat, on les
dones representen el 52,4% de la població total, percentatge que és sobretot degut al pes que tenen en
la part més alta de la piràmide.

Població jove. Any 2005. Distribució per sexes

Homes Dones
De 15 a 19 33.474 (51,2 %) 31.781(48,7 %)
De 20 a 24 48.513 (50,7 %) 47.111(49,2 %)
De 25 a 29 73.041 (51,4 %) 68.866 (48,5 %)

Per districtes les zones de Barcelona amb més joves són: Ciutat Vella, Sants-Montjuïc, Sant Andreu i
les Corts. A Ciutat Vella augmenta el nombre de joves en relació amb el 2001, possiblement a causa de
la nova immigració. On el pes de la gent jove és menor és a Sarrià-Sant Gervasi i a Horta-Guinardó,
districtes on s’està patint més el procés d’envelliment de la població. En xifres absolutes els districtes
amb més joves són: l’Eixample, Sant Martí, Sants-Montjuïc, Nou Barris i Horta-Guinardó.
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                                                    Població jove per districtes, any 2005

Una dada important que ens indica un canvi demogràfic accelerat en relació amb l'any 2001, i
especialment sobre el 1996, és l'augment de joves nouvinguts que l'any 2005 arriba al 27,6% dels joves
de 15 a 29 anys de la ciutat. El nombre total de joves de 15 a 29 anys amb nacionalitat estrangera l'any
2005 era de 83.855. Per distribució territorial, el districte amb més joves amb nacionalitat estrangera és
Ciutat Vella, amb un 65,9% de la població juvenil. Els següents són Sants-Montjuïc (30,4%), l'Eixample
(30,3%), Gràcia (25,6%), Nou Barris (23,3%) i Sant Martí (22,7%). Els districtes amb menor població
juvenil de nacionalitat estrangera són les Corts (17,3%), Sarrià-Sant Gervasi (18,4%), Sant Andreu
(18,6%) i Nou Barris (19,3%). La ciutat haurà de donar resposta a aquesta nova realitat.

Distribució territorial de la població jove de 15 a 29 anys de nacionalitat estrangera
Any 2005
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3.2. Nupcialitat, fecunditat i sexualitat

Entre la joventut es continua produint una davallada de la nupcialitat, com a conseqüència d’un retard
en l’edat mitjana dels matrimonis, que es pot situar a l’entorn dels 29 anys en el cas dels homes i els 27
en el de les dones.

L’efecte més evident d’aquest retard és l’augment del percentatge de solters/es entre la població jove.
Entre els joves de 15 a 29 anys el 77,2% són solters o solteres (per trams d’edat els percentatges són
del 98,9% entre 15i 19 anys, del 88,1% entre 20 i 24 anys, i del 57,7% en la franja dels 25 al 29).
Aquest fenomen es produeix a tot l'Estat, però les dades el reflecteixen com a més evident a la ciutat
de Barcelona.

Aquesta davallada va acompanyada de noves realitats pel que fa a les estructures socials, amb
l’aparició, cada cop més forta, de constitució de llars no familiars en el sentit més tradicional de
l’expressió o de formació de parelles sense que es produeixi la unió civil. Entre les persones joves el
13,1% viuen com a parella de fet, davant del 2,6% que estan casades pel civil i el 5,7%, casades per
l’Església. En la franja d’edat que va dels 25 als 29 anys, els qui formen part d’una parella de fet arriben
fins al 23% (més de la meitat de la gent jove que han format parella). (5)

L’edat més fecunda a la ciutat de Barcelona continua situant-se per sobre dels 30 anys. Aquest fet, ja
conegut en anteriors estudis, reflecteix l’allargament de l’edat d’emancipació de les persones joves.
Això va, en part, lligat al fet que la vida en parella, i en el seu cas la nupcialitat i l’opció de tenir fills, es
vagi retardant. Així, entre les dones el grup d’edat més fecund es traslladaria al situat entre els 30 i 34
anys, seguides de les de 25 a 29. Entre els 15 i els 24 anys, la maternitat té uns nombres molt més
baixos.

Quant a les interrupcions voluntàries de l’embaràs, per grups d’edat, són les dones de 20 a 24 anys les
que en presenten la taxa més elevada, seguides de les del grup de 25 a 29 anys. En el grup d'edat dels
15 als 19 anys, però, les interrupcions es van incrementant anualment des de 1997 (6,9 % el 2001).(8)

Majoritàriament, les persones joves es manifesten d'acord amb la despenalització de l’avortament, i
consideren que la millor regulació d’aquest ha de basar-se en la llibertat personal d’escollir. La majoria
dels joves i les joves afirmen haver tingut alguna relació sexual completa, amb una mitjana d’inici de les
activitats sexuals situada als 18 anys. Entre les valoracions de la joventut ocupa un lloc important el
respecte a la llibertat individual i a la lliure elecció pel que fa als aspectes que tenen a veure amb la

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Home

Dona
Solter/a

Casat/da Església

Casat/da civil

Unió de fet

Altres

Estat civil de la població de 15 a 29 anys. Any 2002



22

vida sexual. Entre la gent jove que manté relacions sexuals, el preservatiu és el mètode anticonceptiu
més usat de forma habitual (58,5%), seguit de la pastilla (26,1%), l’ús de la qual augmenta de forma
important amb l’edat. (5)

3.3. Activitat principal de les persones joves

Els estudis són l’eix central de l’activitat de moltes persones joves, sobretot en les franges d’edat més
baixes, situades entre els 15 i els 24 anys, tot i que els percentatges disminueixen en relació amb les
dades de l'estudi de l'any 1997. En el col·lectiu adolescent (15-19) la situació més normal és la de
«només estudiar» (el 69,3%), percentatge que va disminuint a mesura que creix el tram d’edat (el
27,8% a 20-24 anys, i només el 9,1% a 25-29 anys), alhora que apareixen progressivament amb força
les opcions d’«estudiar i treballar», les de «prioritàriament treballar i continuar estudiant» o de «només
treballar». El treball, entre els joves i les joves de 25 a 29 anys arriba ja al 52,3%.

Una dada destacable que reflecteix clarament que entre la joventut és encara molt patent l’estructura
social dominant, és la situació dels joves que ni treballen ni estudien. Entre aquests un 30% de les
dones es dediquen a les tasques de la llar, mentre que entre els nois aquest percentatge és del 0%.

3.4. Estudis

Els joves i les joves valoren els estudis com un dels aspectes més rellevant del seu present i un factor
primordial en la construcció del seu projecte de vida. Els estudis són vistos com una eina per formar-se
com a persones o per adquirir coneixements (54,3%). Una tercera part dels joves, però, els veuen com
un pas especialment important per trobar una bona feina, i en destaquen, per sobre d’altres, l’aspecte
instrumental. Aquesta opinió no es contradiu amb el fet que el 85% de la gent jove que estudia, en
proporció similar en totes les franges d’edat, cregui que els estudis contribuiran que puguin trobar una
feina millor. Aconseguir formació titulada es converteix en molts casos en el primer objectiu per a molts
nois i noies, i deixen en un segon terme l’emancipació del nucli familiar.

No deixa de ser molt descriptiu, però, veure com les dades fan un gir quan es pregunta a les persones
joves que treballen si els estudis que han dut a terme els serveixen per a la feina que estan fent. Més
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de la meitat (el 55,3%) creuen que els estudis que han dut a terme no els són útils en el seu treball
actual. El percentatge és més alt en els qui tenen un nivell d'estudis primaris (77,4%) que en els qui
tenen estudis secundaris professionals (46,6%) o en els qui tenen estudis superiors finalitzats (32,6%).
(5)

Nivell d’estudis

L’escolarització massiva de la generació actualment jove de Barcelona i l’allargament dels períodes de
formació, ha fet que se superin amb escreix els nivells formatius de les generacions anteriors i que
molts joves i moltes joves es trobin encara immersos de ple en el seu procés educatiu.

Així, el 0,4% no ha acabat els estudis primaris, el 29,8% ha finalitzat només els estudis primaris (EGB o
ESO), el 48,3% té estudis secundaris (Batxillerat, BUP, FP o MP) i el 21,9% restant disposa de
titulacions superiors (de grau mitjà, superior o mestratges). A escala global, les noies tenen un nivell
d’estudis més alt que el dels nois, i un 26,5% té estudis superiors (per un 17,6% dels nois). El
progressiu increment en les qualificacions dels joves barcelonins és manifest si tenim en compte que
l’any 1997 disposava d’estudis superiors finalitzats el 14,8% dels joves. (5)

Els joves barcelonins presenten un nivell d’instrucció superior als del conjunt de l’Estat espanyol, on el
44,3% dels nois i les noies entre 15 i 29 anys ha finalitzat només els estudis primaris, el 35% els
secundaris i el 16,6% ha completat estudis de nivell universitari. (5)

Formació i qüestió de gènere

El perfil del jove estudiant i del titulat cada cop és més femení. Les noies són, com s'ha indicat, més
nombroses que els nois tant pel que fa al percentatge de matriculats a les universitats, com a la de
joves amb titulació els darrers anys. L’accés a l’educació, com reflecteixen aquestes dades sobre la
universitat, sembla, doncs, un dels àmbits on s’ha millorat més pel que fa a la igualtat d’oportunitats
entre gèneres, encara que continua sent molt palesa la diferència pel que fa a l’elecció dels estudis; hi
ha més noies titulades en humanitats o ciències (biologia, geologia, química...), o en àmbits relacionats
amb l’educació, la pedagogia... Aquesta desigualtat en l’elecció del perfil professional està també sofrint

29,8

48,3

21,9

32,7

49,7

17,6

26,8

46,8

26,5

74,8

25,2

20,7

65,7

13,6

13,4

47,2

39,4

0

20

40

60

80

100

%

Total
(n=1200)

Home
(n=614)

Dona
(n=586)

15 a 19
(n=274)

20 a 24
(n=396)

25 a 29
(n=530)

Superiors

Secundaris

Primaris

Nivell d’estudis segons sexe i edat. Any 2002



24

un progressiu canvi, ja que cada cop més noies escullen estudis fins ara majoritàriament masculins,
com les carreres tècniques o les socials i jurídiques.

Formació complementària

És destacable que són molts els joves i les joves que han fet estudis complementaris (63,7%), amb
l’objectiu de millorar la seva qualificació amb vista al món professional, i que ho fan més les noies que
els nois. Aquesta preocupació per adquirir un fort i divers nivell formatiu és un reflex més de les
dificultats i la preocupació amb què viuen les seves possibilitats d’inserció professional. Així els idiomes
(43%) són la principal opció pel que fa a la formació complementària, seguits de la informàtica. (5)

3.5. Ocupació i treball

L’anàlisi de l’ocupació i de l’atur és, en general, una tasca problemàtica tant per la diversitat i disparitat
de les dades existents (Padró, EPA, INEM...), com pel caràcter sempre variant d’aquestes. Aquesta
dificultat es fa encara més palesa quan parlem de treball i atur juvenil, ja que la situació laboral dels
joves és sovint més esporàdica, molt més temporal, i molts es troben en situació de compaginar la feina
amb els estudis o estan a la recerca d’una ocupació més estable.

Extreure conclusions globals, que serveixin, a més, per a un ventall de joves que va des dels 15 anys
fins als 29, podria ser força enganyós. Hi ha, però, certes característiques a ressaltar:

- La inserció laboral és vista per la gent jove com el principal repte. Quan se’ls pregunta sobre els
principals problemes socials, l’atur (amb el 25%) ocupa el lloc prioritari. Els nois i les noies creuen
que per aconseguir feina el més important és l’actitud personal i la formació professional.

- Sobretot en les franges més baixes d’edat (entre 15 i 19 anys), les noies i els nois principalment
estudien i els treballs que porten a terme són de caràcter esporàdic, temporal i precari.

- Entre la gent jove que només treballa, trobem la de nivells més baixos de formació, i la major part
exerceix professions de tipus manual.

- Entre els nois i les noies que continuen ampliant la seva formació, hi ha un alt percentatge de joves
que exerceixen professions tècniques.
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Com es pot veure al gràfic, l’atur juvenil ha anat disminuint els darrers anys, en la mateixa mesura que
ha tingut aquesta tendència l’atur total de la ciutat. Sembla, doncs, que si bé les persones joves es
beneficien també del descens de la desocupació que es va produint des de 1994, el que cal analitzar
és quines són les condicions en les quals accedeixen al món de l’ocupació.(5)

La desigualtat per raó de gènere continua sent una realitat quan parlem d’ocupació. Els nivells d’atur
entre les noies supera el dels nois (el 54,2% de 16 a 29 anys), especialment entre els 20 i 24 anys. Si a
això hi sumem que, encara que és entre la joventut on les taxes d’activitat entre homes i dones estan
més equilibrades, aquesta taxa se situa en el cas de la dona també per sota de la dels homes, és
patent que l’equilibri assolit en les dades pel que fa a l’accés als estudis encara queda lluny de l’àmbit
del treball. Les noies s’afronten al món de l’ocupació encara en situacions d’inferioritat, motivades tant
per l’estructura de la societat, com per aspectes culturals i econòmics.

La contractació: precària i temporal

Analitzem, però, aquest descens de l’atur juvenil. Els joves, nois i noies, copen, en xifres, gran part de
la contractació que es produeix a Barcelona. Així, per exemple, dels 41.788 contractes fets el desembre
de 2002, 3.279 corresponen a joves d’entre 16 i 19 anys, 11.303 a joves d’entre 20 i 24 anys, i 9.842 a
joves de 25 a 29 anys, cosa que representa el 36,9% del total.(7).

Com es pot observar al gràfic, les fórmules de contractació donen idea del nivell d'inestabilitat de
l’ocupació dels joves i de la precarietat d’aquesta. Hi ha una gran quantitat de joves que fan alguna
mena de treball remunerat, però que ho fan sense contracte (un 13,4%), i entre els qui ho fan
contractats, molts d'ells ho fan de forma temporal (30,9%), amb contractes normalment de curta
durada. La precarietat laboral és més alta en el cas de les noies, i lògicament amb els nois i les noies
més joves, que treballen molt més sovint en pitjors condicions laborals, a temps parcial o sense
contracte. De fet, és significatiu que, globalment, disposin de contracte fix el 45,6% dels nois i el 34,6%
de les noies.

Cal, però, fer esment a l'evolució positiva que els darrers anys ha tingut la contractació indefinida. El
1992 només un 17% dels joves i les joves que treballaven ho feien amb un contracte fix, mentre que en
les dades corresponents a 1997 la xifra arribava al 29%, amb una disminució de la contractació
temporal del 53,6% al 35,9%. L'any 2002 la contractació temporal ha disminuït fins al 30,9%, amb un
40,3% de nois i noies amb contracte indefinit.
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En aquest àmbit s’hauria d’analitzar amb profunditat la incidència en l’ocupació, i en particular, en
l’ocupació juvenil, de les reformes laborals, del paper de les empreses de treball temporal i dels
contractes a temps parcial.

El perfil del treballador jove

Amb les dades de què es disposa podríem definir el perfil dels treballadors i les treballadores joves de
la ciutat. El perfil del jove treballador barceloní és un noi o noia que treballa 40 hores setmanals en un
negoci per compte d’altri ubicat a la ciutat de Barcelona. Disposa d’un contracte eventual, i fa poc
temps (menys d’un any en la meitat dels casos) que és a la feina actual. L’alt índex de temporalitat de
l’ocupació juvenil es tradueix en el fet que el 42,1% dels joves ocupats ha tingut més d’una feina amb
contracte el darrer any. I el que és més preocupant: el 10% dels joves que treballen no han tingut cap
feina amb contracte el darrer any, mentre que el 35,3% ha treballat sense contracte com a mínim en
una ocasió en el mateix període. Els treballadors especialitzats de la construcció, la indústria i el
transport són els qui tenen un percentatge més alt de contractes fixos (55,4%), mentre que només
disposen de contracte indefinit el 32,7% dels peons i treballadors no especialitzats i el 37,8% dels
treballadors de l’hostaleria i els serveis de protecció i seguretat. (5)

El futur de l’ocupació

Una de les grans qüestions, però, en l’àmbit de la inserció laboral és arribar a esbrinar com
evolucionarà el mercat de treball, quina serà la seva estructura en els propers anys i quina la situació
en la qual els joves i les joves es trobaran davant d’aquest. Caldrà tenir en compte, també en aquest
escenari, quin serà l'impacte de la nova immigració, en gran part jove, que està arribant a la ciutat els
últims anys.

Hi ha aspectes molt importants que són ressaltats en totes les anàlisis sobre les característiques del
nou mercat laboral, com són els factors d’innovació tecnològica i organitzativa, la creació i el
desenvolupament de noves professions, els nous filons d'ocupació, l'autoocupació, el desenvolupament
de la societat de la informació, la mobilitat territorial o funcional i el paper de les petites empreses. El
seu nivell de formació i la seva concepció del món laboral semblen situar en un lloc preferent els joves i
les joves pel que fa a aquests reptes.

3.6. Habitatge i emancipació

Les persones joves viuen, majoritàriament, al domicili familiar amb els pares i els germans (el 64,8%, el
68,9% dels nois i el 57,2% de les noies). En el col·lectiu adolescent, aquesta situació és pràcticament
l'única, ja que només el 3,6% no viu amb la seva família. En el tram dels 25 als 29 anys el percentatge
de joves que viuen encara al domicili dels pares és d’un 41,4%; és sensiblement inferior al percentatge
del grup d’edat anterior, però tot i així representa encara una quantitat important.

Els motius del retard en l’edat de l’emancipació semblen clars quan es pregunta a la gent jove al
respecte i se centren en la suma de diversos factors, entre els quals destaquen l’allargament del
període formatiu, les dificultats en la inserció laboral i el problema de l’accés a l’habitatge. Les
condicions econòmiques són, doncs, el primer impediment per posar en pràctica la decisió de marxar
de casa, però també és rellevant el fet que els joves i les joves manifesten trobar-se bé com estan en
aquest moment.
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Per als joves barcelonins sembla que la família no només no suposa un problema, sinó que molt
majoritàriament se’n mostren satisfets, i ocupa un lloc primordial en la forma de viure de molts d’ells i
elles, com a manteniment, lloc de residència i en l’àmbit dels lligams afectius.

La marxa del nucli familiar no es presenta com la principal preocupació de la gent jove, que consideren
prioritàries les relacions personals i la inserció laboral, segurament perquè la viuen com un pas
imprescindible per possibilitar-los la independència. Qüestionats, però, sobre on els agradaria viure, els
joves diuen que, si poguessin escollir, només un 29,6% ho faria a casa dels seus pares. (5)

Joves que viuen sols

Les dades ens diuen que entre 1996 i 2002 s’ha produït un lleuger augment en el nombre i el
percentatge de joves que viuen sols, els quals han passa del 2,7% al 2,9%. Els joves i les joves de 16 a
24 anys que viuen sols representen el 2,7% de les persones que ho fan a la ciutat de Barcelona. (5)

Cal remarcar, però, que l’emancipació entesa com a possibilitat de posar en marxa el teu propi projecte
de vida no es limita només al fet de la marxa de la residència familiar, sinó que inclou tots els aspectes
lligats a la inserció laboral i social, la formació professional, l’entrada en el món del treball i la
independència econòmica. A l’entorn de com assolir això (estudis, treball,...), gira la major part de la
vida quotidiana dels joves i les joves, cosa que marca fortament el seu projecte de present.

Preu de l’habitatge de compra i de lloguer a Barcelona

El preu mitjà d’adquisició d’un habitatge a la ciutat de Barcelona ha augmentat entre 1993 i 2003 de
1.744 �/m2 a 3.740 �/m2, cosa que suposa un increment de més del 214% en deu anys. (6)

La propietat continua essent el sistema majoritari d’accés a l’habitatge a la ciutat de Barcelona (un
61%). Aquest és, però, un camí difícil per als joves i les joves, en la mesura que la compra implica tenir
una solvència econòmica i recórrer al finançament extern. Dels joves emancipats únicament el 18,2%
dels joves o parelles joves de 15 a 29 anys són propietaris del pis on viuen, i un 6,8% el tenen cedit per
part de familiars o altres. El nivell de preus de compra a la corona metropolitana és inferior al de la
ciutat de Barcelona. Així doncs, anar a viure fora de la ciutat és, per molts joves, l’únic recurs possible
quan volen adquirir un habitatge. El règim de lloguer a la ciutat ha anat en clara disminució des del
1960, i ha passa de representar més del 84% (el 60% el 1970 i el 35,6% el 1991) al 22,1% l'any 2000.
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Aquesta reducció s’explica pel manteniment durant 75 anys de la congelació de lloguers, la manca
d’estímuls al sector privat per mantenir els habitatges en lloguer i oferir-ne de nous, i la minsa aportació
de lloguer social per part de les administracions. L'any 2002, el 74% dels joves emancipats vivien en
règim de lloguer. (5) (6)

3.7. Transports i mobilitat

Els joves i les joves són els qui, per motius d’estudis o de treball, es desplacen amb més assiduïtat per
la ciutat (una mitjana de gairebé nou cops setmanals). Aquesta mobilitat obligada va disminuint a
mesura que augmenten els trams d’edat, i així és menys elevada en el grup de més de 30 anys. Els
mitjans de transport més utilitzats per la joventut per moure’s són, en primer lloc, el públic (per ordre
d’importància, metro, bus i després tren), que en conjunt arriba gairebé al 54,6%, seguit del vehicle
particular, cotxe i moto, i de l’opció de caminar.

Si ens fixem en els perfils dels usuaris dels transports públics metropolitans, els joves i les joves
esdevenen els ciutadans que més utilitzen el metro (el 35,9% dels usuaris tenen entre 15 i 29 anys) i el
bus (el 10,9%). Són, doncs, els principals «consumidors» dels transports municipals. A més, la
utilització del metro entre els joves i les joves com a mitjà de transport per la ciutat ha sofert una forta
pujada els darrers anys, i són, amb els més grans de 64 anys, l’únic grup d’edat en què ha pujat aquest
índex. (5) i (9)

Un aspecte nou en els desplaçaments dels joves és l'increment (4,5%, sobre l'any anterior), encara
reduït però constant, dels desplaçaments en bicicleta per part de la població juvenil. Segurament
motivat per l'increment de la xarxa de carril bici, que arriba el 2003 a més de 121 km. Cada dia es fan a
Barcelona més 31.000 desplaçaments en bicicleta, majoritàriament per part de població juvenil
(increment del 4,5% sobre l'any anterior). (9).

Com a ciutadans i ciutadanes, i tenint molt present per les dades que hem donat que els joves i les
joves són protagonistes molt principals de la mobilitat per Barcelona, aquests mostren també la seva
preocupació per les dificultats que comporta. Consideren que la circulació és un dels problemes que té
la ciutat. Aquesta valoració està en la mateixa línia que la de la resta dels ciutadans de Barcelona,
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encara que en el cas de la joventut perd una mica de pes. Són, en canvi, més crítics amb el transport
públic i les comunicacions. (5)

3.8. Associacionisme

Haver participat algun cop en el moviment associatiu és un component comú en les trajectòries d’un
gran nombre de joves barcelonins, el 69,2% dels quals han format part en algun moment de la seva
infantesa o adolescència, o actualment, d’alguna entitat o associació, encara que si ens fixem en el
percentatge de joves avui associats, aquest no arriba al 38%. (5)

Així doncs, gairebé poc més d'un 25% de la gent jove diu haver passat per una entitat esportiva, un
10% per un grup d'esplai o d’escoltisme i un 7% per un d’excursionista. Entre les associacions a què
actualment pertanyen els joves, les de més pes són, amb molta diferència, les esportives i, ja de lluny,
de forma molt repartida, totes les altres sense destacar-ne cap en particular.

Si ens fixem en els percentatges per sexe, la participació associativa avui té menor presència entre les
noies, però, això és sobretot degut a la diferència en l'àmbit esportiu, que en els nois arriba al 29%
davant del 18% en les noies. Tot i tenir en compte els baixos percentatges que representen sobre el
total, en altres tipus d'entitats la participació és més equilibrada. Les noies participen, per exemple,
lleugerament més que els nois en esplais, entitats ecologistes, humanitàries, solidàries, mentre que els
nois tenen percentatges més elevats en el cas dels partits polítics o els sindicats.

Els nois que es dediquen alhora a treballar i a estudiar es mostren com els més actius també des del
punt de vista associatiu, i la meitat aproximadament estan integrats en alguna associació. En canvi, els
qui no estudien ni treballen també són els menys actius quant a la pertinença a associacions.
Igualment, a més nivell d’estudis, es detecta una major tendència cap a la vida associativa, ja sigui de
tipus esportiu o no. A tall d’exemple, el 7,2% dels joves universitaris formen part d’una associació
professional, el 6,1% d’una associació cultural i el 5,7% d’una d’ajut o voluntariat.

Els joves nascuts fora d’Europa i residents a Barcelona s’associen menys que els europeus,
bàsicament per llur menor índex de pertinença a associacions esportives. En canvi, participen una mica
més en entitats religioses, humanitàries o d’ajuda al Tercer Món.

L'associacionisme no formal entre els joves

En els últims estudis s’ha volgut aprofundir també en les formes d’associacionisme no formal juvenil, és
a dir, en aquelles formes d'agrupació més o menys espontànies, no formalitzades però continuades en
el temps i originades per un interès comú. Aquestes formes de relació també són minoritàries entre els
joves, i les practiquen el 21,7% dels nois i noies entrevistats. També aquí són majoria els que es troben
per practicar esport (6,1% del total de joves i 30,0% dels que es reuneixen informalment), seguits dels
que es reuneixen per fer música (4,8% de tots els joves i 21,8% dels associats informalment). (5)

Entre els joves que s’associen de manera no formal són majoria els nois (s'agrupen d’aquesta forma el
28% dels nois i el 15,2% de les noies) i els que tenen entre 20 i 24 anys. El tipus d'activitat d'aquests
grups van des de fer esport (futbol, bàsquet..),  música, jocs (de rol...), ball, teatre, esports urbans
(skate, patins, bici...), etc. Els grups de ball són els únics en què es detecta una major participació de
noies que de nois.
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Una nova forma de mesurar l'associacionisme dels joves

Aquestes dades inèdites sobre les noves formes d'associar-se dels joves poden oferir també una nova
mirada més realista a l’hora de mesurar l'associacionisme dels joves en línia amb les noves aportacions
teòriques. Noves teories que conceben, a diferència de l'adult, l'associacionisme dels joves com la
suma de l'associacionisme formal i de l'associacionisme no formal. En aquest sentit, si sumem les
dades de què disposem respecte dels dos tipus d'associacionisme, els resultats que s'obtenen són
substancialment diferents als expressats per separat, i posarien en qüestió l'afirmació «que els joves no
s'associen o s'associen poc». Així, amb aquesta nova forma de mesurar, els joves barcelonins
actualment associats passen a ser majoritaris. Serien el 59,4% dels (37,7% en associacions formals i
21,7% en grups no formals). Únicament al voltant d'un 40% no restaria actualment en associacions.

3.9. Participació en la ciutat i valoració de la gestió municipal

La gent jove  barcelonina creu majoritàriament que la ciutat ha millorat. Són la part de la població que
valora més positivament l’actual gestió municipal (el 47,2% la considera bona i un 4% molt bona) i
alhora la més optimista respecte al futur de la ciutat. Són, però, més «crítics» a l’hora de valorar
directament les actuacions adreçades a joves (36% «bé», 2,5% «molt bé», 27,2% «regular», 19,2 %
«malament», i 7% «molt malament»). (5).

Un aspecte molt important, que mostra el paper actiu que la gent jove vol tenir envers la seva ciutat, és
que el 80% dels joves estan d’acord que la gestió de la ciutat és cosa de tots. Entre els altres nivells
d’edat, en canvi, guanya pes l’opció que la ciutat és una cosa de l’Ajuntament, que s’ha de preocupar
de servir bé els ciutadans. Responent a aquesta actitud, els joves són, amb diferència, els ciutadans
que porten a terme més activitats de treball voluntari i que també participen més en l’organització
d’activitats fetes a la ciutat, com les comissions de festes dels barris. A més a més, semblen conèixer
més que la mitjana dels ciutadans les instàncies de participació ciutadana. Quan se’ls pregunta sobre
els problemes socials, el 25% diuen que l'atur i els conflictes laborals són el principal problema, mentre
que pel 22,3% ho són els problemes associats a la immigració i al racisme. Hi ha uns altres dos temes
en què la seva preocupació se situa per sobre de la mitjana: la dificultat d'accés a l'habitatge (14,8%) i
la inseguretat ciutadana (14,4%).

3.10. Comunicació

Es pot considerar que l'hàbit de llegir la premsa escrita entre la gent jove de la ciutat està força estès.
Només el 9,5% diu que no llegeix mai el diari i el 10% gairebé mai, mentre que el 38,5% ho fa
diàriament i el 9,35% els caps de setmana.

El mitjà de comunicació més utilitzat per la gent jove és la televisió i després la premsa escrita. Sols el
5,2% dels joves no veu mai la televisió. La gran majoria, el 85,2%, la veu diàriament. La mitjana d’hores
que la gent jove mira la televisió diàriament és de dues i vint minuts, mentre que la mitjana de la ciutat
és de tres hores. Els caps de setmana arriba fins a les tres hores i vint minuts. (10) i (5)

En la gent jove, «mirar la televisió» és l'activitat d'oci a què es dedica més temps els dies feiners.
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Si parlem de les noves formes de comunicació, els nois i les noies estan molt més familiaritzats que la
resta de la població amb el món de la telecomunicació, hi tenen una relació més fàcil i intuïtiva que la
del conjunt de la societat i es mouen amb més naturalitat per les xarxes de comunicació electrònica. El
76,7% té ordinador a casa seva i el 56,8% disposa de connexió a Internet. El 87,3% dels joves afirma
que fa servir habitualment l'ordinador, el 56,8% es connecta a Internet, i el 76,8% utilitza el correu
electrònic. És, però, el telèfon mòbil l'instrument de les tecnologies de la informació i la comunicació
més estès entre els joves. Nou de cada deu joves disposen de mòbil propi, força més que el conjunt de
la població barcelonina, en què en disposa el 79%. La gent jove serà així un dels principals agents
d’aquest canvi cap a la «societat de la informació».(5).

3.11. Valors

Com ja s’ha dit amb anterioritat els aspectes que més valora la gent jove són els que tenen a veure
amb les relacions personals i l’afectivitat (la família, els amics, la parella, l’amor...) i, en un segon terme,
els que formen part de la seva vida present i de les seves expectatives de futur (els estudis, la feina, els
diners i l’èxit personal).

Malgrat que la gent jove valori especialment els aspectes lligats al seu àmbit privat, mostren també
preocupació pels problemes socials, especialment per aquells que els afecten més directament (atur,
accés a l’habitatge, drogues) i pels de més rellevància social (terrorisme, racisme, seguretat, pobresa,
medi ambient).

Pel que fa a la confiança en les institucions, els joves i les joves són especialment crítics amb els partits
polítics, l’exèrcit, l'Església catòlica, les administracions públiques (entre les quals és l’Ajuntament la
que desperta més confiança) i valoren més la família i la universitat i les ONG.
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Preguntats sobre l’interès que els desperta la política, els nois i les noies hi mostren en general cap
(35,9%) o poc (27,3%) interès, encara que a mesura que creix la franja d'edat s'hi apropen una mica
més, de forma que entre els 25 i 29 anys un 40% ja s’hi mostra molt o bastant interessat.

Respecte al posicionament ideològic els joves i les joves són majoritàriament d’esquerres, però potser
la dada més significativa és que més d’un 15,7% es declara apolític, dada molt semblant a la del 1997
(15,4%), encara que és destacable que aquesta posició arribava al 25% el 1992. (5)

Estudis i dades utilitzats: (1) Padró Municipal 1986; (2) Padró Municipal 1991; (3) Padró Municipal 1996; (4) Padró Municipal 2001; i
Dades Estadística Municipal 2005, (5) Enquesta als i a les joves de la ciutat.2002-2003; (6) Estadístiques mercat immobiliari. Ajuntament
de Barcelona, 2003; (7) Estadístiques del mercat de treball. Ajuntament de Barcelona 2003; (8) Estadístiques de Salut. Ajuntament de
Barcelona.2003; (9) Estudis seguiment Pacte per la Mobilitat 2003; (10) Enquesta Imatge Municipal de Barcelona. IMI, març 1996
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4. POLÍTIQUES DE JOVENTUT, POLÍTIQUES DE CIUTADANIA

4.1. Marc d’actuació

Delimitar les edats del sector a qui ha d'anar adreçada la política de joventut és el primer repte que cal
plantejar-se a l’hora d’elaborar un pla que defineixi les accions que ha d’impulsar l’Ajuntament en
aquesta matèria. Vagi per endavant, però, que el criteri d’aplicació esdevindrà flexible en tant que
aquest pla pretén aglutinar el conjunt d’actuacions que en matèria de joventut ha d’emprendre
l’Ajuntament de Barcelona els propers anys i, per tant, és del tot evident i comprensible que les
mesures a implementar acabin determinant més concretament les edats a les quals s’adrecen.

Tot i així, es fa evident fer una breu aproximació sobre quines són les persones destinatàries de les
anomenades polítiques de joventut. En primer lloc, caldria diferenciar el concepte de població jove o de
joves del de joventut. Mentre que jove fa referència a una edat determinada –hi ha un cert consens a
iniciar-la al voltant dels 15 anys per condicionaments biològics i psicològics, i certs autors la finalitzen
aproximadament als 30 anys–, el concepte de joventut sempre ha estat més debatut. A la dècada dels
vuitanta i principis dels noranta, joventut s’associava a un moment de la vida caracteritzat per la manca
d’autonomia, especialment centrada en les dificultats d’accés al mercat del treball i de l’habitatge. Amb
el transcurs dels anys, però, s’ha vist com aquestes realitats han persistit entre amplis sectors socials
més enllà dels 30 anys. Per tant, davant la tendència de redefinir periòdicament el concepte jove,
ampliant cada vegada més l’edat màxima, ha calgut reconèixer que aquestes situacions es donen no
tant en funció de l’edat de les persones, sinó del moment en què s’han incorporat als mercats laboral i
immobiliari. Per tant, cal entendre que en molts casos l’element que ha determinat aquesta situació no
és tant l’edat sinó el context social, polític i econòmic amb què s’ha trobat una generació. És per això
que més enllà d’entendre la joventut com un període d’edat, cal reformular-ne la concepció, superant la
idea que és una etapa de transició cap a la vida adulta o una etapa plena de la vida.

Tot i la flexibilitat conceptual, aquest pla fa referència de forma general a aquelles polítiques adreçades
al col·lectiu de persones d’entre 15 i 29 anys, fet que també permet efectuar anàlisis sociològics per
períodes quinquennals (15-19, 20-24, 25-29), d’acord amb la major part d’enquestes i estudis que
s’elaboren tant a escala de ciutat com de país. Tot i així algunes mesures, com per exemple aquelles
que fan referència a l’accés a habitatges de lloguer per a joves, tenen un sostre que arriba fins als 35
anys, i també és evident que molts programes de prevenció, d’informació o de transició escola-treball
poden i han de tenir com a diana la població adolescent en les polítiques de joventut o bé una
excel·lent i treballada coordinació entre les polítiques d’infància i adolescència i les polítiques de
joventut.

«Les polítiques de joventut han d’aconseguir, com a objectiu estratègic, l’emancipació de la gent jove,
en tant que ciutadans i ciutadanes amb capacitat de construir i desenvolupar projectes vitals i amb
capacitat de participació en projectes col·lectius».

Sota aquest objectiu estratègic es va elaborar la formulació del Pla Nacional de Joventut l’any 2000, i la
seva posterior revisió l’any 2005, i va generar al seu voltant un consens general, tant polític com social,
amb el suport de tots els grups parlamentaris i de les entitats juvenils del país, amb el Consell Nacional
de la Joventut de Catalunya al capdavant. I aquest és, també, l’objectiu estratègic sota el qual es
desenvolupa aquest pla de joventut.
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Així doncs, més enllà del debat de les polítiques de joventut afirmatives o de transició, s’aposta per les
polítiques de ciutadania en un context actual, caracteritzat per la precarietat laboral, les dificultats
d’accés a l’habitatge o l’afebliment de la protecció social, però també d'oportunitats de formació,
creatives, de mobilitat, d'experimentació i participació social i ciutadana. La gent jove té, avui, una major
diversitat de trajectòries vitals i de desigualtats i dificultats per exercir la pràctica de la ciutadania plena.
Per tant, la qüestió de fons no és tant aconseguir la independència que suposadament defineix els
adults, posada en qüestió ara també pels valors de la postmodernitat, sinó accedir als recursos socials,
polítics, econòmics i culturals necessaris per exercir aquesta ciutadania.

Allò que converteix els joves i les joves en ciutadans i ciutadanes no és la possessió d’una sèrie de
drets sinó la capacitat per posar-los en pràctica i exercir-los. En aquest sentit, la joventut, com a
categoria sociològica, és una transició, però no una transició cap a un model concret d'adult socialment
determinat, sinó cap a una capacitat de decidir sobre els diferents aspectes de la pròpia vida en la
societat en què hom està immers. El model que es planteja suposa el reconeixement de les persones
joves que, com a ciutadans i ciutadanes, tenen el dret, la responsabilitat i la capacitat de decidir sobre
la pròpia vida i d’incidir sobre la vida col·lectiva.

Des d’aquesta perspectiva, les polítiques de joventut són polítiques de definició i construcció de
ciutadania, polítiques a través de les quals es proporcionen elements que permeten a les persones, en
tant que ciutadans i ciutadanes, capacitat per elaborar el propi projecte de vida i participar en la
construcció de projectes col·lectius (comunitat veïnal, teixit associatiu...).

4.2. Criteris d’actuació

Totes les accions que es descriuen en aquest pla, es porten a efecte a partir, en una mesura més o
menys gran, d’una sèrie de criteris d’actuació que esdevenen alhora elements vertebradors de la
política de joventut de l’Ajuntament de Barcelona.

• Impulsar polítiques de joventut de caràcter integral

Les polítiques de joventut s’han d’elaborar des d’una perspectiva global, amb capacitat de posar en
relació les diferents dimensions que configuren, de forma interdependent, la realitat de la gent jove. En
clau operativa, la integralitat implica: l’articulació de xarxes de treball interinstitucional que incorporin
diferents escales territorials d’acció, l’articulació de xarxes de transversalitat que incorporin diferents
perspectives de treball sectorial, i l’articulació de xarxes associatives que incorporin els recursos i les
dinàmiques associatives i comunitàries que incrementen el capital social del món juvenil.

• Fomentar les polítiques de proximitat

La realitat de la gent jove i els processos d’identitat que aquesta genera són cada dia més complexos i
heterogenis. La condició juvenil, lluny d’uniformitzar, és viscuda des del pluralisme de vivències,
situacions, opcions i projectes. L’heterogeneïtat requereix respostes de proximitat. La proximitat fa
possible articular coneixement i decisió; fa possible, per tant, dissenyar accions que assumeixin la
quotidianitat i la diversitat com a valors de fons. La proximitat, però, no implica autosuficiència. El repte
de les polítiques de joventut passa per establir un lideratge clar per dotar de finalitat estratègica les
diferents xarxes de treball.
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• Afavorir actuacions per a l’apoderament de la gent jove

Les polítiques de joventut han de tendir a superar els elements de paternalisme generacional i
institucional presents tan sovint. Han de ser polítiques que construeixin ressorts de poder «des de» i
«amb» la gent jove. Han de defugir, per tant, perspectives adultocràtiques i dissenys poc participatius.
Ben al contrari, les polítiques de joventut han de ser espais de generació d’autonomia,
d’autodeterminació de projectes personals i col·lectius per part de la mateixa gent jove.

• Promoure accions que assumeixen el conflicte com a oportunitat

El conflicte és inherent a una societat marcada per la distribució desigual de recursos materials,
cognitius i simbòlics. Les contradiccions socials, culturals, territorials o generacionals travessen la
realitat juvenil. Les polítiques públiques no haurien de partir de perspectives ni ingènues ni receloses
davant del conflicte i, per descomptat, tampoc de cap intent de suprimir-lo. L’èxit de les polítiques de
joventut –en una societat complexa com la nostra– vindrà principalment per la capacitat de generar
espais participatius de gestió cívica dels conflictes, espais de confluència on els diferents agents es
reconeguin mútuament en la diferència i, per la mateixa valorització de la discrepància, com a
oportunitat i font de creativitat social. L’experimentació, l’assaig i, també per què no dir-ho, l’error són
aspectes inherents a l’etapa de la joventut, qüestió que cal tractar des d’una perspectiva positiva.

• Desenvolupar polítiques creatives, orientades a l’aprenentatge social

Al costat de la complexitat, dos altres trets bàsics defineixen la nostra societat postindustrial: la
rapidesa en el ritme dels canvis i la centralitat del coneixement. Tots dos afecten intensament la realitat
i la condició juvenils. D’una banda, les polítiques de joventut hauran de restar obertes a la innovació,
hauran de definir-se per mitjà de processos d’aprenentatge social, experimentació i negociació, més
que no pas per processos de programació racional i tecnocràtica. I de l’altra, la transversalitat educativa
esdevé el factor clau de construcció de ciutadania jove. L’educació es desborda en el temps i en
l’espai. No només en els àmbits escolars o universitaris, sinó també en el terreny sociocultural –fins i tot
interpersonal i de vida quotidiana–, l’aprenentatge permanent esdevé avui un factor bàsic entre la gent
jove de qualsevol franja d’edat. Qualsevol programa sectorial de joventut hauria de tendir, per tant, a
ser conscient i explicitar la seva dimensió educativa.

4.3. Línies estratègiques

Després d’haver aclarit quin és el marc d’actuació, així com els criteris que caldrà tenir presents a l’hora
de dissenyar i implementar qualsevol acció en matèria de joventut que es desenvolupi, cal explicitar
quines són les línies estratègiques que defineixen d’una manera global aquest pla i que permeten
conèixer clarament els objectius que es persegueixen i quins són els àmbits sobre els quals es pretén
intervenir.

 Contribuir a fer una societat més forta i una societat més lliure

El foment de l’associacionisme juvenil i la promoció de la participació dels joves i les joves han de ser
opcions estratègiques de les polítiques de joventut. Cal reconèixer, impulsar i donar suport a
l'associacionisme juvenil i potenciar la visualització al conjunt de la societat de les competències i els
valors que desenvolupen la gent jove associada. Cal educar i impulsar la participació juvenil i promoure
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i reconèixer noves formes de participació i alhora garantir la igualtat d’oportunitats de totes les persones
joves en la participació en els projectes col·lectius.

 Ajudar la gent jove a construir amb llibertat els seus projectes vitals de futur

L’educació i la cultura, l’accés a l’habitatge i l’ocupació de qualitat han de ser garants del projecte
emancipador de la gent jove. El primer pas cap a la ciutadania de ple dret és facilitar l’autonomia de la
gent jove, concentrant els esforços a reduir els condicionants que la dificulten i ajudant les persones
joves a construir el seu propi projecte de vida. Cal fomentar l’educació en valors, l’accés i la pervivència
en el sistema educatiu, cal donar sentit real al concepte dret a l’habitatge facilitant-ne l’accés, fomentant
experiències alternatives i creant espais de trobada i mediació entre l’oferta i la demanda. Cal facilitar la
transició de la formació al treball, potenciar i ampliar l’orientació i acompanyament en el món laboral i,
finalment, millorar-ne les condicions de seguretat, temporalitat i qualitat. Les polítiques culturals s’han
d’orientar, d’una banda, a facilitar l’accés als circuits establerts de la cultura, tant de masses com de la
més «elitista», i, de l’altra, a afavorir i promoure la creació, la producció, el consum i la difusió culturals
de les persones joves. Cal fomentar-ne la pràctica protagonitzada per la gent jove com a element
fonamental en la democratització de la cultura i en el seu paper formador de les identitats juvenils.

 Millorar el benestar i la qualitat de vida de la gent jove

La salut, el lleure, el consum, l’esport i la mobilitat han de ser opcions compatibles amb el
desenvolupament sostenible, la inclusió social i el progrés global.

Les polítiques de mobilitat han de garantir la igualtat d’oportunitats en el dret a la mobilitat per part de la
gent jove. Per aquesta raó cal potenciar el transport públic de qualitat, afavorir alternatives al transport
en cotxe com la bicicleta i el desplaçament a peu i tenir en compte especialment la seguretat,
l’accessibilitat i la sostenibilitat de les propostes de transport que es duguin a terme. També la
sensibilització i educació per un societat sostenible. Cal promoure els estils de vida saludables, la
prevenció de riscos i l'educació en la salut, així com apropar el sistema sanitari a les persones joves.
Cal més promoció i suport a l’esport de base i la pràctica popular d’aquest. Incrementar els serveis, la
mediació i els programes d'oci nocturn. Augmentar les possibilitats d'intercanvis amb grups d'altres
països i realitats culturals i el turisme juvenil. Promoure el consum responsable i sostenible per tal de
contrarestar la tendència del consum compulsiu, sistemàtic i superflu, instal·lat falsament com a
indicador  de progrés i creixement econòmic en les societats benestants.

 Treballar per una ciutat capdavantera en la defensa dels drets i les llibertats

Algunes de les cares de la realitat juvenil són: diversitat i desigualtat. Cal atendre i considerar la
diversitat i la desigualtat sexuals, ètniques, de pensament i espirituals, territorials, físiques o psíquiques,
socials i culturals per garantir la igualtat d’oportunitats a totes les persones joves de la ciutat. Una
perspectiva fonamental que cal incorporar és la de gènere, per promoure aquelles condicions que
permetin construir unes relacions equitatives entre homes i dones. La perspectiva de gènere implica
tenir en compte les mirades «femenina» i «masculina» de la realitat, conèixer les especificitats i establir
estratègies que travessin totes les accions i programes, atenent les diferències i respectant les
identitats. Una altra perspectiva important a tenir en compte és la intercultural. La societat barcelonina
ha estat i és una societat d’acollida que reafirma la seva pròpia identitat cultural i lingüística i posa en
valor la diversitat. Això comporta que la societat en la qual vivim inclogui un conjunt de realitats culturals
i socials molt diverses, la convivència de les quals no sempre és fàcil. Així mateix, cal tenir en compte la
diversitat per raons de discapacitat –intel·lectual, motriu, sensorial o de qualsevol altra alteració. La
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població jove amb discapacitat té certes dificultats d'inclusió social en tots els àmbits de la vida:
educació, treball, habitatge, capacitat econòmica, lleure, cultura, participació, mobilitat, autonomia, etc.
També s'haurà de tenir present el sector de la gent jove amb problemàtiques específiques
(drogoaddicció, absentisme escolar, comportaments violents...) o en situació de desemparament
(negligència paterna, maltractaments...) amb un alt risc d'exclusió social. Finalment, caldrà
desenvolupar accions i programes de sensibilització i educació per la pau i per una globalització justa.

 Promoure els valors que ajuden a formar la identitat a partir de la llengua i la cultura
catalanes

Barcelona és una ciutat que ha combinat identitat i cosmopolitisme. És una ciutat oberta. És una ciutat
cosmopolita. Allò que ha de permetre als joves i les joves identificar-se amb la ciutat i potenciar el seu
arrelament a aquesta ha de tenir com un dels pilars fonamentals la catalanitat. Especialment, la cultura
i la llengua catalanes. Aquest és el vincle, el nexe, el pont, de les moltes cultures que hi ha a la ciutat
de Barcelona. Això ha de permetre enfortir la relació dels joves i les joves amb la ciutat, el seu espai
públic, i enfortir alhora els vincles de convivència i civisme. La gent jove que conforma una comunitat
ha de sentir-se orgullosa de la seva pertinença a aquesta, i en un món que es globalitza en direccions
massa sovint incorrectes, la ciutat pot esdevenir la combinació perfecta de cosmopolitisme,
globalització i identitat. A més, la cultura i la llengua esdevenen puntes de llança de qualsevol societat
acollidora i la gent jove ha de ser i serà un instrument privilegiat per fer de Barcelona un exemple de
societat integradora.
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5. EIXOS D’ACTUACIÓ, ÀMBITS D’INTERVENCIÓ, OBJECTIUS I
MESURES

Per tal de desplegar convenientment les línies estratègiques definides en l’apartat anterior, s’han
identificat deu grans eixos d’actuació sota els quals s’emmarquen les mesures concretes a
desenvolupar en matèria de joventut per al període 2006-2010. Així també, per tal d’aclarir tant quin és
el marc específic sobre el qual s’intervé com la finalitat que es persegueix, cadascun d’aquests eixos
d’actuació s’ha dividit en diferents àmbits d’intervenció sota els quals es planteja un objectiu general i
les mateixes mesures específiques que s’han dissenyat per al seu assoliment.

Els eixos d’actuació que es plantegen en aquest pla són:

- Coneixement de la realitat juvenil
- Formació-ocupació
- Habitatge
- Participació i promoció social
- Salut
- Cohesió social
- Cultura i nit jove
- Consum i turisme
- Sostenibilitat, manteniment i mobilitat ciutadana
- Pau i globalització justes
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5.1. Coneixement de la realitat juvenil

Conèixer la realitat juvenil de la ciutat és un objectiu instrumental bàsic per determinar els àmbits que
han pogut ser objecte de modificacions degudes a la dinàmica de desenvolupament de la vida
socioeconòmica i política del país (en l’àmbit laboral, l’habitatge o l’ensenyament), a l’aparició de nous
valors o al canvi en els estils de vida i la dinàmica social de la ciutat (àmbit de la cultura o de la
participació). Per tant, constitueix un pas previ imprescindible per poder actuar en política de joventut.

5.1.1. Àmbit d’intervenció: ANÀLISI DE LA REALITAT JUVENIL

 Objectiu: Dotar-se d’instruments de prospecció permanent de la realitat juvenil que possibilitin la
seva anàlisi, i enriqueixin i consolidin les tasques de planificació, programació i prestació de serveis
a la gent jove, d’acord amb les diferents àrees municipals i conjuntament amb altres institucions.

 Mesures:

1. Elaborar, cada cinc anys, una enquesta sociològica a persones joves d’entre 15 i 29 anys de la
ciutat que suposi una mostra representativa de la realitat juvenil de Barcelona.

- Agent responsable de la gestió: Direcció de Joventut
- Altres agents implicats: Direcció de Serveis d’Estudis i Avaluació /

Observatori Social Barcelona (Serveis Personals)

2. Elaborar aquells estudis que responguin a la necessitat d’aportar dades sobre una nova
situació de la realitat juvenil i que permetin posteriorment la implementació de futures mesures
en matèria de joventut.

- Agent responsable de la gestió: Direcció de Joventut
- Altres agents implicats: Direcció de Serveis d’Estudis i Avaluació /

Observatori Social Barcelona (Serveis Personals) /
Direcció de Serveis de Prevenció

3. Efectuar explotacions sectorials i territorials de l’enquesta de joventut per tal de disposar
d’aquelles eines que permetin aprofundir en temes d’especial significació.

- Agent responsable de la gestió: Direcció de Joventut
- Altres agents implicats: Direcció de Serveis d’Estudis i Avaluació /

Observatori Social Barcelona (Serveis Personals)

4. Incorporar la variable d’edat (de 15 a 29 anys) en les diferents enquestes i estudis que
desenvolupi l’Ajuntament de Barcelona.

- Agent responsable de la gestió: Direcció de Serveis d’Estudis i Avaluació /
Observatori Social Barcelona (Serveis Personals)

- Altres agents implicats: Direcció de Joventut
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5. Millorar i cercar els indicadors corresponents per tal d’obtenir la taxa d’associacionisme de la
ciutat.

- Agent responsable de la gestió: Direcció de Joventut
- Altres agents implicats: Direcció de Serveis d’Estudis i Avaluació /

Observatori Social Barcelona (Serveis Personals)

6. Col·laborar amb l’Observatori Català de Joventut de la Secretaria General de Joventut de la
Generalitat de Catalunya per a l'elaboració d’estudis de recerca sobre la joventut.

- Agent responsable de la gestió: Direcció de Joventut
- Altres agents implicats: Secr. Gral. de Joventut de la Generalitat de Catalunya

7. Participar en el desenvolupament de l’Observatori Social Barcelona, en l’apartat específic de
joventut, mitjançant la incorporació d’indicadors, informes i estudis sobre la realitat juvenil de la
ciutat en els seus diferents mitjans comunicatius (web, publicacions...).

- Agent responsable de la gestió: Direcció de Joventut
- Altres agents implicats: Direcció de Serveis d’Estudis i Avaluació /

Observatori Social Barcelona (Serveis Personals) /
Direcció de Serveis de Prevenció

5.1.2. Àmbit d’intervenció: DIVULGACIÓ DE LA REALITAT JUVENIL

 Objectiu: Fer difusió de les necessitats, els hàbits, els problemes i les opinions de la gent jove en
la societat en general i, específicament, a les entitats i institucions que actuen en el camp juvenil.

 Mesures:

8. Fer difusió, mitjançant l’edició de publicacions, dels diferents estudis i informes que es portin a
terme en matèria de joventut.

- Agent responsable de la gestió: Direcció de Joventut
- Altres agents implicats: Direcció de Serveis d’Estudis i Avaluació /

Observatori Social Barcelona (Serveis Personals)

9. Portar a terme, d’acord amb l’Observatori Social Barcelona, jornades d’aprofundiment i de
difusió sobre temes juvenils, a partir, principalment, de l’elaboració prèvia d’estudis i informes.

- Agent responsable de la gestió: Direcció de Joventut
- Altres agents implicats: Direcció de Serveis d’Estudis i Avaluació /

Observatori Social Barcelona (Serveis Personals)

10. Elaborar, en diferents idiomes, una sèrie de materials que permetin a les visites de caire
internacional, principalment altres administracions locals, explicar quines són les polítiques de
joventut que es desenvolupen des de l’Ajuntament de Barcelona.

- Agent responsable de la gestió: Direcció de Joventut



43

5.1.3. Àmbit d’intervenció: XARXES D’INTERCANVI

 Objectiu: Promoure la participació en xarxes que possibilitin l’intercanvi d’experiències centrades
en el desenvolupament i l’execució de polítiques de joventut.

 Mesures:

11. Participar en la Xarxa EYO (European Youth Observatory) tot reformulant la seva missió,
objectius i funcionament, així com convidant a participar-hi més ciutats europees, per tal que
esdevingui un veritable espai d’aprofundiment, coneixement, debat i intercanvi sobre les
diferents perspectives socials a escala europea a partir de les quals s’executen les polítiques
de joventut.

- Agent responsable de la gestió: Direcció de Joventut
- Altres agents implicats: Diputació de Barcelona i altres ens locals i

supramunicipals de l’Estat espanyol i Europa

12. Participar en la Xarxa d’Informació Juvenil de l’Euroregió Pirineus-Mediterrània, fomentant
l’intercanvi d’informació, d’experiències i de professionals, i promovent, alhora, la mobilitat
juvenil en l’àrea geogràfica de les regions i nacions europees implicades.

- Agent responsable de la gestió: Direcció de Joventut
- Altres agents implicats: Altres ens locals de l’Euroregió

13. Participar en la Xarxa Local de Joventut impulsada per la Diputació de Barcelona.

- Agent responsable de la gestió: Direcció de Joventut
- Altres agents implicats: Diputació de Barcelona

14. Participar en aquelles xarxes que possibilitin el coneixement i l’intercanvi d’experiències sobre
diferents temes en matèria de joventut i que es desenvolupin a partir d’iniciatives de la societat
civil i/o altres institucions.

- Agent responsable de la gestió: Direcció de Joventut

5.1.4. Àmbit d’intervenció: FORMACIÓ

 Objectiu: Fomentar la formació i l’estudi en matèria de joventut per tal d’incidir en la importància de
la implementació de les polítiques de joventut

 Mesures:

15. Donar suport a la realització d’iniciatives formatives en el camp de les polítiques de joventut
sempre i quan aquestes es portin a terme sota el paràmetre de reconeixement acadèmic o bé
s’organitzin a partir de l’acord dels diferents agents socials representatius en la matèria.

- Agent responsable de la gestió: Direcció de Joventut
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16. Facilitar l’accés, mitjançant la convocatòria de beques, a aquells cursos de formació que, sobre
polítiques de joventut, tinguin lloc a la ciutat i s’organitzin d’acord amb paràmetres de
reconeixement acadèmic o de reconeixement social de les institucions que l’impulsen.

- Agent responsable de la gestió: Direcció de Joventut

17. Dur a terme anualment jornades de formació adreçades principalment a informadors i
informadores juvenils, en col·laboració amb aquelles administracions i institucions que fan
accions en aquest àmbit.

- Agent responsable de la gestió: Direcció de Joventut
- Altres agents implicats: Altres administracions
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5.2. Formació – ocupació

Quan es parla d’inserció laboral i professional dels joves i les joves es fa referència, en especial, a
l’accés a un primer lloc de treball i a la seva estabilitat. La plena integració del jove a la societat suposa
trobar una feina que li permeti aconseguir una autonomia que li possibiliti assolir aquell nivell desitjat de
consum i de serveis que la societat ofereix. Per tant, no únicament cal seguir lluitant contra el fenomen
de l’atur, sinó que també cal incidir plenament en la millora de les condicions laborals, sovint molt
precàries, en les quals es troba una gran majoria de gent jove un cop ha finalitzat el seu cicle formatiu.
Malgrat no tenir competències en el camp de l’ocupació, l’Ajuntament de Barcelona ha de seguir
apostant per desenvolupar accions que ajudin la gent jove a accedir al món laboral en les millors
condicions possibles.

5.2.1. Àmbit d’intervenció: INFORMACIÓ I ASSESSORAMENT

 Objectiu: Oferir espais i programes d’informació, orientació i assessorament
academicoprofessionals per tal d’establir una xarxa coordinada de recursos a la ciutat que
possibiliti a la gent jove l’ús d’eines i instruments que facilitin la construcció del seu propi itinerari
personal i la seva inserció laboral.

 Mesures:

18. Coordinar i fer difusió de l’oferta existent de programes i serveis en matèria de formació i
ocupació des dels Punts d’Informació Juvenil i Barcelona Activa.

- Agent responsable de la gestió: Direcció de Joventut
- Altres agents implicats: Barcelona Activa, Districtes

19. Crear i desenvolupar a cada Punt d’Informació Juvenil de la ciutat un servei d’informació i
orientació laboral específic, promogut des de Barcelona Activa i a partir de l’experiència pilot
del Centre d’Informació i Assessorament per a Joves(CIAJ).

- Agent responsable de la gestió: Barcelona Activa
- Altres agents implicats:  Direcció de Joventut, Districtes

20. Crear i desenvolupar el Servei d’Informació i Orientació Laboral del Centre d’Informació i
Assessorament per a Joves(CIAJ) mitjançant l’exposició informativa, la realització de xerrades
des del mateix equipament i l’orientació i l’assessorament individualitzat, així com també a
través de l’elaboració de tallers externs adreçats principalment a centres d’educació
secundària, entitats i equipaments juvenils.

- Agent responsable de la gestió: Direcció de Joventut
- Altres agents implicats: Barcelona Activa

21. Mantenir i desenvolupar l’especificitat en temes d’assessorament acadèmic i professional
d’aquells Punts d’Informació Juvenil existents a la ciutat i que així ho prevegin.

- Agent responsable de la gestió: Direcció de Joventut
- Altres agents implicats: Districtes, Institut d’Educació, Barcelona Activa
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22. Elaborar una campanya unitària d’orientació acadèmica i professional a través dels diferents
Punts d’Informació Juvenil de la ciutat consistent, principalment, en la realització de xerrades
sobre cicles formatius, titulacions universitàries i altres formacions, i l’obertura d’espais virtuals
interactius.

- Agent responsable de la gestió: Direcció de Joventut
- Altres agents implicats: Districtes, Institut d’Educació, Barcelona Activa

23. Mantenir, desenvolupar i donar a conèixer els recursos d’informació (recerca de feina,
formacions necessàries,...) del Servei per a l’Ocupació de Barcelona Activa.

- Agent responsable de la gestió: Barcelona Activa

24. Mantenir, desenvolupar i donar a conèixer els recursos d’orientació (seminaris i itineraris
personalitzats per a col·lectius específics) del Servei per a l’Ocupació de Barcelona Activa.

- Agent responsable de la gestió: Barcelona Activa

25. Donar a conèixer tots els recursos informatius dels quals disposa l’equipament Porta 22, espai
de noves ocupacions, de Barcelona Activa, com a possibilitat de descobrir i ampliar les
oportunitats professionals que les noves cultures del treball, les noves ocupacions i els sectors
emergents comporten.

- Agent responsable de la gestió: Barcelona Activa

26. Mantenir i desenvolupar el Servei d’Integració Laboral que porta a terme l’Equip
d’Assessorament Laboral de l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat i que ofereix una
sèrie de serveis que donen suport i faciliten l’accés al món laboral de persones amb
discapacitat.

- Agent responsable de la gestió: Institut Municipal de Persones amb Disminució

5.2.2. Àmbit d’intervenció: TRANSICIÓ

 Objectiu: Desenvolupar programes per a joves amb fracàs escolar i/o en risc d’exclusió social que
incorporin instruments formatius per a una bona transició a l’ocupació.

 Mesures:

27. Mantenir i potenciar el Pla Jove Formació-Ocupació que permet el desenvolupament d’itineraris
personalitzats per a joves en risc de patir fracàs escolar i/o exclusió social que possibiliten la
seva inserció en el món laboral.

- Agent responsable de la gestió: Institut d’Educació, Barcelona Activa
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28. Mantenir i desenvolupar els programes de formació del Servei per a l’Ocupació de Barcelona
Activa que permeten l’adquisició de competències professionals per desenvolupar
adequadament una ocupació: cursos de formació ocupacional, plans de formació i treball
(escoles taller i cases d’oficis, tallers d’ocupació, nous filons i plans d’ocupació) i activitats
formatives de capacitació tecnològica (Cibernàrium).

- Agent responsable de la gestió: Barcelona Activa

29. Permetre la participació del Consell de la Joventut de Barcelona i dels sindicats juvenils de
treballadors i treballadores com a interlocutors al Consell de la Formació Professional de
Barcelona.

- Agent responsable de la gestió: Institut d’Educació

30. Permetre la participació activa en l’Observatori de la Formació Professional i transició al món
del treball de l’associacionisme juvenil mitjançant el Consell de la Joventut de Barcelona i els
sindicats juvenils de treballadors i treballadores.

- Agent responsable de la gestió: Institut d'Educació

31. Efectuar accions per tal d’establir contacte entre ofertes ocupacionals en noves activitats i joves
demandants de feina.

- Agent responsable de la gestió: Direcció de Promoció Econòmica
- Altres agents implicats: Barcelona Activa

5.2.3. Àmbit d’intervenció: GENT EMPRENEDORA

 Objectiu: Fomentar l’autoocupació juvenil mitjançant mesures que donin suport a iniciatives
emprenedores.

 Mesures:

32. Ampliar i fer difusió dels recursos que ofereix el Servei d’Atenció als Emprenedors de
Barcelona Activa i que faciliten el desenvolupament d’idees empresarials: formació per a
emprenedors, assessorament personalitzat, vivers d’empreses, accés a finançament, vivers
virtuals, xarxes d’emprenedors...

- Agent responsable de la gestió: Barcelona Activa
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5.3. Habitatge

La plena integració dels joves i les joves en la societat ve definida per múltiples factors que els
permeten convertir-se en membres de ple dret de la ciutadania. La culminació d’aquest procés està
vinculat a dos factors clau interrelacionats entre ells: l’accés al treball que fa possible la independència
econòmica, i l’accés a un habitatge digne que permeti l’emancipació definitiva dels joves i de les joves.
La situació, però, es veu agreujada per les dificultats imposades pel mercat immobiliari per poder
accedir al primer habitatge. Els preus descontrolats tant en l’habitatge de compra com en el de lloguer, i
la contraposició entre les necessitats dels joves i de les joves, i l’oferta del mercat immobiliari, fan més
difícil l’accés a un habitatge. La necessitat d’una intervenció pública en el mercat de l’habitatge resulta
imprescindible. És evident que ens trobem en un mercat molt rígid que, a més, juga amb dos elements
tan poc mercantils com són la utilització del territori, un element constitutiu de país, i com a tal,
patrimoni públic, i una necessitat social imprescindible com és l’habitatge.

5.3.1. Àmbit d’intervenció: INFORMACIÓ I ASSESSORAMENT

 Objectiu: Crear serveis específics sobre habitatge que permetin tant accedir a informació
actualitzada sobre aquesta qüestió (promocions, normatives, ajuts...), així com rebre orientació i
assessorament per poder trobar habitatge, ja sigui mitjançant el lloguer, la compra o altres
alternatives.

 Mesures:

33. Crear el Servei d’Habitatge Jove, vinculat a la xarxa d’Oficines Locals d’Habitatge (d’àmbit de
districte) i també a l’Institut Municipal del Paisatge Urbà, des del qual s’ofereixi un servei
d’informació i assessorament jurídic i tècnic (ajuts, promocions,...) en qüestions referents a
habitatge per a joves.

- Agent responsable de la gestió: Direcció de Joventut
- Altres agents implicats: Institut Municipal d’Urbanisme, Districte de Gràcia

34. Dotar, des del Servei d’Habitatge Jove, la xarxa d’Oficines Locals d’Habitatge i de Punts
d’Informació Juvenil d’aquella informació que permeti donar resposta a qüestions primeres en
temes d’habitatge per a joves sense la necessitat de fer una derivació posterior.

- Agent responsable de la gestió: Direcció de Joventut
- Altres agents implicats: Institut Municipal d'Urbanisme

35. Crear el lloc web del Servei d’Habitatge Jove, vinculat als portals web de l’Ajuntament de
Barcelona corresponents (joventut i habitatge), centrat principalment en la gestió del servei de
la Borsa d’Habitatge Jove.

- Agent responsable de la gestió: Direcció de Joventut
- Altres agents implicats: Institut Municipal d’Urbanisme
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36. Crear un canal de comunicació estable entre el Servei d’Habitatge Jove, els Punts d’Informació
Juvenil i el punt d’informació de Barcelona Centre Universitari (BCU), servei que informa sobre,
entre altres qüestions, l’allotjament per a estudiants universitaris de fora la ciutat. També
gestiona aquest allotjament.

- Agent responsable de la gestió: Direcció de Joventut
- Altres agents implicats: Barcelona Centre Universitari, Districtes

37. Informar i fer difusió mitjançant el butlletí electrònic de Joventut d’aquelles noves informacions
d’interès per a la gent jove de la ciutat relacionades amb l’habitatge.

- Agent responsable de la gestió: Direcció de Joventut
- Altres agents implicats: Institut Municipal d’Urbanisme

38. Desenvolupar i donar a conèixer el servei d’assessorament en temes de mobbing immobiliari
de l’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor (OMIC).

- Agent responsable de la gestió:  Oficina Municipal d’Informació al Consumidor

5.3.2. Àmbit d’intervenció: PARC PÚBLIC D’HABITATGES PER A JOVES

 Objectiu: Crear un parc públic d’habitatges que possibiliti l’emancipació dels joves i les joves, i
promoure alhora la construcció d’habitatges socials destinats a persones amb rendes baixes o en
risc d’exclusió social.

 Mesures:

39. Finalitzar la construcció de 4.000 habitatges dotacionals per a joves (HD/7-J) que faciliten
l’emancipació de la gent jove de la ciutat (2006: 2.247 habitatges acabats, en construcció o
amb llicència d’obres-Pla d’Habitatge 2004-2010).

- Agent responsable de la gestió: Institut Municipal d’Urbanisme

40. Desenvolupar el programa de parc públic de pisos de protecció oficial destinats a facilitar
l’accés a l’habitatge de persones amb renda baixa (Pla d’Habitatge 2004-2010).

- Agent responsable de la gestió: Institut Municipal d’Urbanisme

41. Adquirir sòl públic destinat a la construcció d’habitatges (Pla d’Habitatge 2004-2010).

- Agent responsable de la gestió: Institut Municipal d’Urbanisme
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5.3.3. Àmbit d’intervenció: ACCÉS A L’HABITATGE

 Objectiu: Crear i desenvolupar serveis i mesures que possibilitin a la gent jove poder accedir a un
habitatge dins l’oferta privada del mercat immobiliari.

 Mesures:

42. Crear i desenvolupar la Borsa d’Habitatge Jove, gestionada pel Servei d’Habitatge Jove, com a
mecanisme de suport a l’accés de la gent jove a l’habitatge en règim de lloguer, basat en
l’acord i la mediació que s’estableix entre arrendadors i arrendataris que ofereix els màxims
avantatges i garanties econòmiques i jurídiques per a ambdues parts.

- Agent responsable de la gestió: Direcció de Joventut
- Altres agents implicats: Institut Municipal d’Urbanisme, Secretaria General de

Joventut de la Generalitat de Catalunya

43. Augmentar, en una segona fase, les dotacions del servei de la Borsa d’Habitatge Jove per tal
que s’incrementin les persones que porten a terme les funcions de captació d’habitatges i
d’aquesta manera ampliar l’oferta de pisos.

- Agent responsable de la gestió: Direcció de Joventut
- Altres agents implicats: Districtes

44. Ampliar els ajuts per a la rehabilitació d’habitatges com a mecanisme adient per tal de fer
aflorar habitatges nous i de qualitat en el mercat de lloguer.

- Agent responsable de la gestió: Institut Municipal del Paisatge Urbà, Institut Municipal
d’Urbanisme

45. Impulsar la construcció d’habitatges de caire social per part d’operadors privats sense ànim de
lucre.

- Agent responsable de la gestió: Institut Municipal d’Urbanisme

5.3.4. Àmbit d’intervenció: NORMATIVA, GESTIÓ I INTERLOCUCIÓ

 Objectiu: Crear i desenvolupar aquells mecanismes tant de caire intern com extern que assegurin
una bona planificació i gestió de l’habitatge social de la ciutat.

 Mesures:

46. Garantir la gestió transparent dels processos de difusió, selecció i accés al conjunt de l’oferta
de places de les promocions d’habitatges que es portin a terme sota el model HD/7-J.

- Agent responsable de la gestió: Institut Municipal d'Urbanisme
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47. Vetllar perquè els habitatges de protecció oficial estiguin gestionats per operadors públics o
privats sense ànim de lucre, tot partint de la posada en funcionament d’un registre municipal
únic d’accés a l’habitatge.

- Agent responsable de la gestió: Institut Municipal d'Urbanisme

48. Crear els mecanismes de control adients per tal de garantir una bona gestió d’aquells
programes i serveis municipals que es porten a terme sota la denominació de «compartir pis».

- Agent responsable de la gestió: Direcció de Joventut

49. Garantir la creació de les juntes de veïns i veïnes en els habitatges HD/7-J, tot informant-los
dels seus drets i deures, així com de la seva dinamització per tal d’acordar l’ús dels espais
comuns existents en els edificis i la possibilitat de gaudir de serveis compartits.

- Agent responsable de la gestió:  Direcció de Joventut
- Altres agents implicats: Promotors públics i privats sense ànim de lucre

50. Impulsar mesures per garantir l’autonomia personal dels joves i de les joves amb discapacitat
(habitatges adaptats, assistència personal, ajudes tècniques,...), així com disposar de les
informacions necessàries per conèixer el nivell d’accessibilitat o possibilitats d’adaptació dels
pisos que s’ofereixen des de la Borsa d’Habitatge Jove.

- Agent responsable de la gestió: Institut Municipal d’Urbanisme
- Altres agents implicats: Direcció de Joventut, Institut Municipal de Persones

amb Disminució

51. Considerar el Consell de la Joventut de Barcelona com a agent social i interlocutor vàlid per al
disseny, implementació i avaluació de les polítiques d’habitatge a Barcelona.

- Agent responsable de la gestió: Consorci de l’Habitatge de Barcelona

52. Establir un òrgan de coordinació entre la Direcció de Joventut i l’Institut Municipal d’Urbanisme
per tal de fer el seguiment dels plans d’urbanisme que afecten la gent jove de la ciutat i
plantejar les accions futures.

- Agent responsable de la gestió: Institut Municipal d'Urbanisme, Direcció de Joventut

53. Desenvolupar les previsions de la Llei 1/2006, de règim especial del municipi de Barcelona
quant a la tributació per l’Impost sobre l’Increment de Valors dels Terrenys (IIVTNU) de les
transmissions de béns immobles en períodes inferiors a 1 any, com a instrument per dissuadir
les compravendes especulatives.

- Agent responsable de la gestió: Institut Municipal d'Hisenda

54. Millorar el tractament de les transmissions lucratives mortis causa de l’habitatge habitual a
favor d’ascendents i adoptants, cònjuge, o descendents i adoptats.

- Agent responsable de la gestió: Institut Municipal d’Hisenda
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5.3.5. Àmbit d’intervenció: ALLOTJAMENT PER A ESTUDIANTS

 Objectiu: Promoure la construcció de residències per a estudiants i desenvolupar alhora
programes que fomentin el seu allotjament en pisos compartits sota el paràmetre de la convivència
intergeneracional.

 Mesures:

55. Oferir més places per a l’allotjament d’estudiants mitjançant la construcció de noves
residències que ajudin a solucionar la gran demanda existent a la ciutat.

- Agent responsable de la gestió: Institut Municipal d’Urbanisme

56. Disposar des dels Punts d’Informació Juvenil i mitjançant acord amb el punt d’informació de
Barcelona Centre Universitari (BCU), de la informació actualitzada i detallada de residències
d’estudiants, així com d’altres fórmules d’allotjament per a estudiants.

- Agent responsable de la gestió: Direcció de Joventut
- Altres agents implicats: Barcelona Centre Universitari, Districtes

57. Donar a conèixer i ampliar l’oferta de les places d’allotjament que s’ofereixen des del Programa
Viure i Conviure (allotjament de joves estudiants universitaris a cases de persones grans
soles).

- Agent responsable de la gestió: Direcció de Benestar Social
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5.4. Participació i promoció social

La participació és un element cabdal de tota política de joventut que tingui com a objectiu la ciutadania
activa i el desenvolupament social de les persones joves. Participant individualment i, en especial,
col·lectivament, el jove adquireix més autonomia, seguretat, confiança en si mateix, comunicació
interpersonal, etc. També pren consciència del seu entorn, de la seva realitat, i s’inicia en un procés
d’aprenentatge social que l’ajuda a introduir-se en els circuits d’informació, elecció i decisió socials,
culturals, polítics i econòmics.

5.4.1. Àmbit d’intervenció: INFORMACIÓ I ASSESSORAMENT

 Objectiu: Impulsar el desenvolupament de la xarxa territorial de punts d’informació juvenil de la
ciutat i la seva connexió amb altres àrees municipals que desenvolupen serveis d’informació i
orientació a les persones.

 Mesures:

58. Treballar en matèria d’informació juvenil a partir de la identificació de la següent tipologia
d’accions:
- exposició informativa, a través d’espais com taulers d’anuncis, pàgines web, butlletins

electrònics, agendes, materials publicitaris...
- orientació informativa, a través de l’atenció bàsicament presencial, individualitzada o

generalitzada (xerrades), que es porta a terme a través d’un professional de la informació i
que suposa l’explicació detallada de qüestions, sense que això suposi entrar en
especificitats personals.

- assessorament, a través de l’atenció presencial individualitzada, que es porta a terme a
partir d’un professional especialista en la temàtica tractada i que suposa el fet de donar
resposta a una situació personal sobre un tema o qüestió.

- Agent responsable de la gestió: Direcció de Joventut
- Altres agents implicats:  Districtes

59. Definir el model de servei i el corresponent programa funcional d’un Punt d’Informació Juvenil
(PIJ).

- Agent responsable de la gestió: Direcció de Joventut, Districtes

60. Adequar els Punts d’Informació Juvenil existents en els diferents districtes segons el model de
servei i programa funcional establerts, tot ampliant la seva oferta informativa i d’orientació, i
mantenint l’especificitat, basada principalment en l’assessorament personalitzat, en aquella
temàtica d’interès per a la gent jove que ja s’ha anat desenvolupant al llarg del temps, així com
adequant el servei a les necessitats del territori àmbit d’actuació.

- Agent responsable de la gestió: Direcció de Joventut, Districtes
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61. Crear Punts d’Informació Juvenil (PIJ) en aquells districtes on no n’hi ha, tenint presents les
pautes i criteris que s’assenyalen en el model de servei i el programa funcional corresponents.

- Agent responsable de la gestió: Direcció de Joventut, Districtes

62. Establir una xarxa de Punts d’Informació Juvenil, agrupant els diferents PIJ de la ciutat, basada
en una estructura que garanteixi principalment la determinació i universalització de les fonts
d’informació, la sistematització informativa, el desenvolupament d’espais i mecanismes de
coordinació i la realització d’accions conjuntes (campanyes).

- Agent responsable de la gestió: Direcció de Joventut
- Altres agents implicats: Districtes

63. Garantir canals de comunicació estables entre els Punts d’Informació Juvenil i altres serveis
d’atenció ciutadana que poden ser també d’especial interès per a la gent jove: Barcelona
Activa, Servei d’Habitatge Jove, Servei d’Atenció als Immigrants Estrangers i Refugiats
(SAIER), Punts d’Informació i Atenció a les Dones (PIAD), Oficines d’Atenció al Ciutadà (OAC),
Centres de Serveis Socials...

- Agent responsable de la gestió: Direcció de Joventut
- Altres agents implicats: Districtes, altres departaments i serveis municipals

64. Establir una sèrie de referents tècnics de les diferents àrees municipals que possibilitin crear un
canal de comunicació entre aquests departaments i els Punts d’Informació Juvenil per tal que
aquests equipaments puguin dotar-se en tot moment d’una informació actualitzada en les
diferents matèries.

- Agent responsable de la gestió: Direcció de Joventut
- Altres agents implicats: Districtes, altres departaments i serveis municipals

65. Desenvolupar una nova línia de treball dels PIJs com a referents informatius per a tècnics i
professionals de l’Ajuntament que implementen programes i serveis per a joves.

- Agent responsable de la gestió: Direcció de Joventut, Districtes
- Altres agents implicats: Altres departaments i serveis municipals

66. Desenvolupar el Centre d’Informació i Assessorament per a Joves (CIAJ) com a referent
informatiu especialitzat, amb assessoraments específics, en els temes de treball, formació i
turisme juvenil.

- Agent responsable de la gestió: Direcció de Joventut

67. Mantenir, desenvolupar i ampliar la Mostra de Turisme Juvenil de Barcelona, organitzada des
del Centre d’Informació i Assessorament per a Joves (CIAJ), a partir de la col·laboració amb
altres agents municipals i privats, per tal de millorar la seva oferta de continguts i diversificar els
espais de realització.

- Agent responsable de la gestió: Direcció de Joventut
- Altres agents implicats: Altres departaments i serveis municipals
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68. Portar a terme una campanya unitària periòdica des dels diferents Punts d’Informació Juvenil, i
en col·laboració amb el Consell de la Joventut de Barcelona, sobre algun tema d’interès per a
la gent jove.

- Agent responsable de la gestió: Direcció de Joventut, Districtes

69. Assegurar l’arribada i la dinamització de la informació d’interès juvenil als Centres d’Educació
Secundària mitjançant la creació i el desenvolupament del Servei d’Informació i Dinamització
als Centres d’Educació Secundària vinculat als Punts d’Informació Juvenil.

- Agent responsable de la gestió: Direcció de Joventut, Districtes

70. Desenvolupar aquells instruments que possibilitin detectar i analitzar diferents comportaments
de la ciutadania jove per tal de prevenir nous focus de conflictes amb l’objectiu de preservar la
seguretat ciutadana, així com crear estratègies d’informació que permetin conèixer de més a
prop les intervencions dels cossos de seguretat.

- Agent responsable de la gestió: Direcció de Serveis de Prevenció

5.4.2. Àmbit d’intervenció: ASSOCIACIONISME

L’existència d’un teixit associatiu juvenil fort i plural que canalitza i coordina la participació individual
projectant-la en l’àmbit públic i social, com és el cas de Barcelona, constitueix el principal instrument en
el qual es fonamenta la participació en l’àmbit juvenil. La participació dels joves i les joves en el disseny
de les polítiques que els afecten i en els òrgans de consulta i participació de la vida local té ja una llarga
tradició a la ciutat de Barcelona. Ara fa ja més de 25 anys que paral·lelament a la creació de l’Àrea de
Joventut es creava el Consell de la Joventut de Barcelona, plataforma de coordinació de les entitats
juvenils de la ciutat amb la qual l’Ajuntament ha mantingut una relació privilegiada com a canal de
consulta i participació de la política juvenil que s’ha mantingut fins avui i que cal seguir consolidant en el
futur.

 Objectiu 1: Consolidar el Casal d’Associacions Juvenils de Barcelona com a instrument de
promoció, dinamització i enfortiment de l’associacionisme juvenil, convertint-lo en punt de
referència per a la ciutat i en el centre de recursos i serveis a les associacions juvenils, vetllant
també per cobrir en tot moment les necessitats que pugui tenir el teixit associatiu juvenil de la
ciutat, incorporant i implementant, si és el cas, nous serveis i programes que donin resposta a les
noves realitats.

 Mesures:

71. Apropar els serveis i recursos del Casal d’Associacions Juvenils de Barcelona a les noves
realitats juvenils que sorgeixen a la ciutat, especialment a col·lectius de joves nouvinguts a la
ciutat.

- Agent responsable de la gestió: Direcció de Joventut
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72. Mantenir i desenvolupar el Punt d’Informació Juvenil del Casal d’Associacions Juvenils de
Barcelona, especialitzat en temes d’associacionisme, mitjançant la millora en els canals de
recerca, l’establiment de protocols d’informació i l’elaboració de materials de consulta que es
puguin posar a l’abast de les persones usuàries.

- Agent responsable de la gestió: Direcció de Joventut

73. Millorar la gestió del Cens d’Entitats, Grups i Xarxes de Participació Juvenil del Casal
d’Associacions Juvenils de Barcelona mitjançant la creació d’un sistema periòdic d’actualització
i la vinculació de la seva base de dades a les fonts de Barcelona Informació (010).

- Agent responsable de la gestió: Direcció de Joventut
- Altres agents implicats: Direcció de Participació, Direcció de Comunicació i

Qualitat

74. Mantenir l’oferta dels serveis d’assessorament del Casal d’Associacions Juvenils de Barcelona:
assessorament sobre subvencions; assessorament legal, fiscal –i comptable; assessorament
sobre activitats internacionals, i assessorament sobre gestió de la comunicació. Intentar
incrementar el nombre d’usos dels dos darrers.

- Agent responsable de la gestió: Direcció de Joventut

75. Crear el Servei de Suport per a l’Establiment del Programari Lliure al Casal d’Associacions
Juvenils de Barcelona com a recurs informatiu i d’assessorament perquè les entitats i els
col·lectius juvenils de la ciutat s’iniciïn i desenvolupin aquest entorn informàtic.

- Agent responsable de la gestió: Direcció de Joventut, Regidoria Ciutat del
Coneixement

76. Augmentar el nombre d’usos del Servei de Gestió Laboral del Casal d’Associacions Juvenils de
Barcelona que té per objectiu donar suport a les entitats juvenils a l’hora de fer els tràmits
corresponents a les primeres contractacions.

- Agent responsable de la gestió: Direcció de Joventut

77. Crear un servei de suport per a l’ús de l’espai públic al Casal d’Associacions Juvenils de
Barcelona, amb l’objectiu d’informar, assessorar i facilitar els tràmits corresponents a les
entitats juvenils que vulguin dur a terme algun tipus d’acció o activitat a l’espai públic.

- Agent responsable de la gestió: Direcció de Joventut
- Altres agents implicats: Districtes

78. Ampliar i millorar els serveis i recursos de caire tècnic de què disposa el Casal d’Associacions
Juvenils de Barcelona per a les entitats i col·lectius juvenils: servei de difusió, lloguer d’espais,
lloguer de material, quiosc d’internet, servei de bústia i allotjament d’entitats, mitjançant
l’adequació d’espais i la renovació i/o adquisició de nou material.

- Agent responsable de la gestió: Direcció de Joventut



59

79. Promoure i donar suport específic, mitjançant el programa BCN Intercanvis Juvenils, a grups i
col·lectius de joves que vulguin portar a terme un intercanvi internacional  juvenil.

- Agent responsable de la gestió: Direcció de Joventut

80. Garantir el desenvolupament i la gestió del programa BCN Intercanvis Juvenils, programa de
suport a la realització d’intercanvis internacionals juvenils organitzats per entitats i col·lectius de
la ciutat, per part del Casal d’Associacions Juvenils de Barcelona, fent participar en els seus
òrgans de seguiment i avaluació el Consell de la Joventut de Barcelona.

- Agent responsable de la gestió: Direcció de Joventut

81. Portar a terme i distribuir quinzenalment el butlletí electrònic del Casal d’Associacions Juvenils
de Barcelona, com a instrument d’informació de serveis, recursos, projectes i activitats d’interès
per a les entitats i col·lectius juvenils de la ciutat.

- Agent responsable de la gestió: Direcció de Joventut

82. Elaborar i distribuir mensualment el butlletí 901 51 52 53 del Casal d’Associacions Juvenils de
Barcelona, com a instrument comunicatiu que dóna informació acurada sobre diferents temes
útils per a la gestió quotidiana de les entitats juvenils.

- Agent responsable de la gestió: Direcció de Joventut

83. Crear i desenvolupar el portal web del Casal d’Associacions Juvenils de Barcelona
(www.casalbcn.cat) com a espai virtual on trobar tots els serveis i programes que ofereix
aquest equipament, recursos d’interès per a les entitats juvenils i informacions diverses per al
coneixement del teixit associatiu juvenil de la ciutat.

- Agent responsable de la gestió: Direcció de Joventut

84. Fer difusió periòdica dels serveis i recursos que ofereix el Casal d’Associacions Juvenils de
Barcelona, especialment d’aquells de més recent creació, mitjançant l’edició de materials
publicitaris específics així com la inserció d’anuncis en publicacions d’abast juvenil.

- Agent responsable de la gestió: Direcció de Joventut

85. Donar suport al Viver d’Associacions Juvenils de Barcelona del Consell de la Joventut de
Barcelona, programa de suport integral que pretén facilitar el procés de creació i consolidació
d’associacions juvenils, mitjançant dotació econòmica específica i gestió del servei per part del
Casal d’Associacions Juvenils de Barcelona.

- Agent responsable de la gestió: Direcció de Joventut

86. Elaborar una publicació en la qual es reculli l’experiència històrica dels recursos i serveis que
s’han anat portant a terme des del Casal d’Associacions Juvenils de Barcelona, el model de
gestió sota el qual s’ha desenvolupat aquest equipament i els possibles reptes de futur.

- Agent responsable de la gestió: Direcció de Joventut
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87. Fomentar el Casal d’Associacions Juvenils de Barcelona com a espai referent per al suport de
mobilitzacions ciutadanes en les quals sigui evident una àmplia participació de la gent jove.

- Agent responsable de la gestió: Direcció de Joventut

 Objectiu 2: Establir mesures que garanteixin el desenvolupament de les associacions juvenils de la
ciutat, principalment d’aquelles que mantenen una base associativa sota els principis d’igualtat i
democràcia.

 Mesures:

88. Mantenir i incrementar el suport, mitjançant l’atorgament de subvencions, a aquells programes
de funcionament ordinari de les associacions i col·lectius juvenils que possibilitin i consolidin el
desenvolupament de les activitats previstes, i promoguin la participació dels joves i de les joves
en la presa de decisions de l’entitat i contribueixin a millorar la democratització dels seus
processos interns.

- Agent responsable de la gestió: Direcció de Joventut, Districtes

89. Assegurar i incrementar el suport, mitjançant la signatura de convenis plurianuals, a aquelles
federacions d’associacionisme educatiu, d’implantació rellevant a la ciutat i que efectuen la
seva acció educativa des de la gratuïtat, com a reconeixement a la tasca que porten a terme en
el camp de la participació i la formació d’infants, adolescents i joves.

- Agent responsable de la gestió: Direcció de Joventut

90. Assegurar i incrementar el suport, mitjançant la signatura de convenis plurianuals, a aquelles
associacions juvenils, d’implantació rellevant al barri o districte, que duen a efecte la seva acció
des de la gratuïtat.

- Agent responsable de la gestió: Direcció de Joventut

91. Obrir una línia de suport, mitjançant l’atorgament de subvencions, per a aquells projectes
d’especial rellevància d’entitats sense afany de lucre, destinats específicament a la gent jove
de la ciutat, que signifiquin la realització d’un servei, programa o campanya que incideixi
clarament en la millora de la qualitat de vida dels joves i de les joves.

- Agent responsable de la gestió: Direcció de Joventut

92. Obrir una línia de suport, mitjançant l’atorgament de subvencions, per a aquells projectes
d’entitats juvenils que tinguin per objecte la rehabilitació dels seus locals habituals d’activitat i/o
l’adequació dels espais per a una plena accessibilitat.

- Agent responsable de la gestió: Institut Municipal del Paisatge Urbà
- Altres agents implicats: Direcció de Joventut, Institut Municipal de Persones

amb Disminució
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93. Elaborar, en coordinació amb la Secretaria General de Joventut de la Generalitat de Catalunya,
els informes previs valoratius que ajudin a la bona avaluació de les sol·licituds de subvenció
d’aquells projectes de les entitats juvenils que tinguin com a objectiu l’adquisició de locals i/o la
realització d’obres majors dels seus equipaments.

- Agent responsable de la gestió: Direcció de Joventut
- Altres agents implicats: Secretaria General de Joventut de la Generalitat de

Catalunya

94. Agilitar els processos de resolució de les subvencions per tal que els pagaments es facin
efectius durant el primer semestre de l’any i així garantir que l’aportació econòmica que es
porta a terme per al desenvolupament de projectes juvenils esdevingui, a més d’eficaç, també
eficient.

- Agent responsable de la gestió: Sector de Serveis Personals

95. Editar anualment un material comunicatiu publicitari de les associacions juvenils d’educació en
el temps lliure de la ciutat (agrupaments escoltes i centres d’esplai) i fer una campanya de
difusió dirigida principalment a les famílies amb infants i adolescents d’edats incloses en les
etapes d’educació primària i educació secundària obligatòria.

- Agent responsable de la gestió: Direcció de Joventut
- Altres agents implicats: Consorci d'Educació de Barcelona

96. Efectuar, en col·laboració amb el Consell de la Joventut de Barcelona i les plataformes
territorials de joventut, una campanya publicitària periòdica per fer difusió de les associacions
juvenils de la ciutat.

- Agent responsable de la gestió: Direcció de Joventut

97. Estudiar la viabilitat d’equiparar els drets de les associacions juvenils educatives (esplais i
agrupaments) als dels centres educatius pel que fa a l’obtenció de descomptes en els viatges
col·lectius en transport públic.

- Agent responsable de la gestió: Autoritat del Transport Metropolità

98. Donar major visibilitat a les activitats organitzades per les associacions juvenils educatives que
s’inclouen dins la Campanya d’Activitats de Vacances d’Estiu, com a reconeixement de la tasca
educativa que, sota el paràmetre de la gratuïtat, efectuen al llarg de l’any.

- Agent responsable de la gestió: Sector de Serveis Personals, Direcció de Joventut

99. Facilitar les gestions a les associacions juvenils educatives que participen a la Campanya
d’Activitats de Vacances d’Estiu mitjançant la tramitació directa a les Oficines d’Atenció al
Ciutadà (OAC) de Districte de les sol·licituds d’ajuts a les famílies

- Agent responsable de la gestió: Sector de Serveis Personals
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100. Convocar anualment un premi d’educació en el temps lliure en el camp de la formació
d’infants, adolescents i joves de la ciutat, per a entitats i institucions sense ànim de lucre, fent
participar en la gestió del mateix premi les escoles de formació d’educació en el temps lliure
vinculades a associacions juvenils educatives.

- Agent responsable de la gestió: Direcció de Joventut

101. Establir un protocol de col·laboració entre les entitats vinculades a l’educació no formal i els
diferents serveis educatius integrats (CRP, EAP, LIC) perquè aquests també puguin donar
servei a aquest tipus d’entitats.

- Agent responsable de la gestió: Consorci d’Educació de Barcelona
- Altres agents implicats: Direcció de Joventut

102. Dotar tots els equipaments juvenils de la ciutat (espais joves i casals de joves) d’un servei
consistent en la cessió de material tècnic (projectors, equips de so, plafons expositors...) de
suport a la realització de les activitats de les entitats i col·lectius juvenils.

- Agent responsable de la gestió: Direcció de Joventut, Districtes
- Altres agents implicats: Direcció de Participació

103. Portar a terme, cada dos anys i en col·laboració amb el Consell de la Joventut de Barcelona,
la Mostra d’Associacions Juvenils de Barcelona com a instrument de promoció dels seus
projectes i activitats, i com a espai de difusió de les seves demandes i reivindicacions.

- Agent responsable de la gestió: Direcció de Joventut
- Altres agents implicats: Direcció de Participació

104. Instal·lar un circuit de cartelleres públiques a cada districte que serveixi, d’una banda, per
donar a conèixer els serveis públics que es troben al districte (mapa de serveis i
equipaments) i també per fer difusió de les activitats i projectes que porta a terme el teixit
associatiu del territori.

- Agent responsable de la gestió: Direcció de Participació, Districtes
- Altres agents implicats: Direcció de Joventut

105. Assegurar un apartat dins el diari de joventut per a la promoció de l’associacionisme juvenil.

- Agent responsable de la gestió: Direcció de Joventut

106. Establir que a cada Punt d’Informació Juvenil hi hagi un espai informatiu sobre
associacionisme juvenil (tipologia, projectes, campanyes, activitats...).

- Agent responsable de la gestió: Direcció de Joventut, Districtes

107. Establir un conveni global que permeti a les associacions juvenils, principalment a aquelles
que efectuen una tasca educativa amb infants, adolescents i joves al mateix territori o àmbit
d’actuació, fer un ús social de les instal·lacions i els espais dels equipaments educatius
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(centres d’educació infantil i primària i centres d’educació secundària) per tal de poder-hi
desenvolupar tant les seves activitats ordinàries com activitats de caire puntual.

- Agent responsable de la gestió: Districtes, Consorci d’Educació de Barcelona, Institut
d’Educació

- Altres agents implicats:  Direcció de Joventut

108. Donar suport a la publicació de l’Estudi sobre els locals de les entitats juvenils per tal de
presentar una radiografia que mostri clarament l’estat d’aquests equipaments i permeti la
implementació de mesures futures que donin resposta a les necessitats.

- Agent responsable de la gestió: Direcció de Joventut

109. Crear un programa d’allotjament per a entitats juvenils a la ciutat que, com fan els anomenats
hotels d’entitats, garanteixi el funcionament d’associacions i col·lectius juvenils necessitades
d’una infraestructura mínima, basada en un espai de reduïdes dimensions, que possibiliti el
desenvolupament de les seves activitats ordinàries.

- Agent responsable de la gestió: Direcció de Joventut
- Altres agents implicats: Direcció de Participació

110. Millorar els recursos d’informació a disposició de les entitats juvenils pel que fa a l’accés als
beneficis fiscals en tributs locals que la legislació preveu a favor de les entitats sense finalitats
lucratives.

- Agent responsable de la gestió: Institut Municipal d’Hisenda

 Objectiu 3: Continuar i incrementar la col·laboració amb el Consell de la Joventut de Barcelona
(CJB) en tant que xarxa associativa juvenil de la ciutat i representativa de les entitats juvenils i
donar suport a la creació i consolidació de les plataformes territorials de joventut d’àmbit de
districte.

 Mesures:

111. Assegurar el suport per al funcionament ordinari del Consell de la Joventut de Barcelona,
mitjançant signatura d’un conveni marc plurianual entre aquesta entitat i l’Ajuntament de
Barcelona, i d’un annex específic anual amb la Regidoria de Joventut en el que quedi
especificada l’aportació econòmica acordada.

- Agent responsable de la gestió: Direcció de Joventut

112. Donar el suport necessari, mitjançant la signatura de convenis específics amb el Consell de la
Joventut de Barcelona, per a la creació i el desenvolupament de plataformes territorials
juvenils en els districtes on no n’hi hagi.

- Agent responsable de la gestió: Direcció de Joventut, Direcció de Participació
- Altres agents implicats: Districtes
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113. Assegurar el suport, mitjançant la signatura de convenis i l’atorgament de subvencions, a les
plataformes territorials juvenils existents d’abast de districte per tal que puguin consolidar una
estructura tècnica bàsica i desenvolupar la seva activitat ordinària amb l’objectiu de vertebrar
i dinamitzar el teixit associatiu juvenil del territori referent.

- Agent responsable de la gestió: Districtes
- Altres agents implicats: Direcció de Joventut, Direcció de Participació

114. Elaborar, en col·laboració amb el Consell de la Joventut de Barcelona i les plataformes
territorials de joventut, una publicació que reculli els avantatges de treballar en xarxa i
participar en una plataforma territorial juvenil.

- Agent responsable de la gestió: Direcció de Joventut

5.4.3. Àmbit d’intervenció: EQUIPAMENTS JUVENILS

Els equipaments juvenils haurien d’estar pensats «per» i «amb» la gent jove. A la ciutat de Barcelona
trobem diferents tipus «d’equipaments» juvenils: des d’aquells, malauradament la majoria, que
esdevenen una única sala en un centre cívic, a altres que gaudeixen d’una major infraestructura i que,
per tant, incorporen serveis i recursos específics. Els equipaments juvenils responen als interessos de
la gent jove, que es concreten normalment a gaudir d’un espai de trobada o relacional, en un programa
d’activitats que pot anar des de la música fins a les exposicions, el teatre..., així com en espais de
participació i treball coordinat amb diferents associacions i col·lectius del territori.

 Objectiu: Desenvolupar un pla d’equipaments juvenils de la ciutat dotant-los d’aquelles
infraestructures necessàries per tal de cobrir les necessitats i demandes de la gent jove de la ciutat,
tot promovent la fórmula de la cogestió per al seu funcionament.

 Mesures:

115. Desenvolupar la definició i la missió dels tres tipus d’equipaments juvenils bàsics inclosos en
el Pla d’Equipaments 2005-2015 de l’Ajuntament de Barcelona: Espai Jove, Casal de Joves i
Punt d’Informació Juvenil.

- Agent responsable de la gestió: Direcció de Joventut

116. Definir el model de servei i el corresponent programa funcional d’un Espai Jove, com a
equipament juvenil de promoció social, d’àmbit de districte, que incorpora tota una sèrie de
dotacions infraestructurals per al desenvolupament d’un programa d’activitats i diversos
serveis estables.

- Agent responsable de la gestió: Direcció de Joventut
- Altres agents implicats:  Districtes
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117. Definir el model de servei i el corresponent programa funcional d’un Casal de Joves, com a
equipament juvenil de promoció social de proximitat (àmbit de barri), que incorpora tota una
sèrie de dotacions infraestructurals que serveixen, principalment, com a espai relacional i de
dinamització de la gent jove de l’entorn (joves a partir dels 14 anys).

- Agent responsable de la gestió: Direcció de Joventut
- Altres agents implicats: Districtes

118. Impulsar la construcció d’equipaments juvenils específics a la ciutat, prioritzant aquelles
zones amb més necessitat social i seguint els criteris de territorialitat d’«un espai jove per
districte, un punt d’informació juvenil per districte i un casal de joves per cada barri».

- Agent responsable de la gestió: Direcció de Joventut, Districtes

119. Adequar els equipaments juvenils existents a les noves tecnologies per tal d’oferir serveis de
qualitat principalment a aquells joves que tenen més dificultats per fer-ne ús.

- Agent responsable de la gestió: Direcció de Joventut, Districtes
- Altres agents implicats: Direcció de Participació

120. Assegurar que en els òrgans de decisió, seguiment i coordinació dels diferents equipaments
juvenils de la ciutat (espais joves i casals de joves) hi hagi una participació rellevant del teixit
associatiu juvenil representatiu de l’àmbit d’actuació (ciutat/districte/barri).

- Agent responsable de la gestió: Direcció de Joventut, Districtes

121. Promoure i potenciar mecanismes per tal que les entitats juvenils i les empreses d’iniciativa
social que vulguin portar a terme la gestió dels espais joves i els punts d’informació juvenil
tinguin a l’abast tota la informació i les condicions dels plecs de condicions i concursos,
entenent que la gestió també pot ser un bon mecanisme per enfortir el teixit associatiu juvenil.

- Agent responsable de la gestió: Direcció de Joventut, Districtes

122. Promoure que la gestió dels casals de joves es desenvolupi, si així mostren el desig
corresponent de fer-ho, per part de les associacions juvenils del territori.

- Agent responsable de la gestió: Direcció de Joventut, Districtes

123. Garantir la gestió del Casal d’Associacions Juvenils de Barcelona pel Consell de la Joventut
de Barcelona mitjançant signatura d’un conveni plurianual entre aquesta entitat i l’Ajuntament
de Barcelona i d’un annex específic anual amb la Regidoria de Joventut en el qual quedi
especificada, segons programa anual de serveis i activitats a efectuar, l’aportació econòmica
acordada.

- Agent responsable de la gestió: Direcció de Joventut
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124. Mantenir i desenvolupar els òrgans de codecisió del Casal d’Associacions Juvenils de
Barcelona i els espais i mecanismes de seguiment i coordinació.

- Agent responsable de la gestió: Direcció de Joventut.

125. Traslladar el Casal d’Associacions Juvenils de Barcelona a la seva nova ubicació al Districte
de Gràcia i adequar, sota criteris d’accessibilitat i sostenibilitat, els espais corresponents per
al bon desenvolupament de les activitats i els serveis establerts.

- Agent responsable de la gestió: Direcció de Joventut, Districte de Gràcia

126. Establir un circuit de coordinació entre els equipaments juvenils de la ciutat: espais joves i
casals de joves.

- Agent responsable de la gestió: Direcció de Joventut, Districtes

127. Efectuar una ampliació infraestructural (obertura de la planta soterrani) del Centre
d’Informació i Assessorament per a Joves (CIAJ) per tal de millorar el desenvolupament dels
serveis i de les activitats que s’hi porten a terme.

- Agent responsable de la gestió: Direcció de Joventut.

128. Acordar el model de gestió i definir el pla d’usos del nou equipament que acollirà els serveis
del Casal d’Associacions Juvenils de Barcelona i els serveis de l’Espai Jove de Gràcia.

- Agent responsable de la gestió: Direcció de Joventut, Districte de Gràcia

129. Coordinar l’oferta de serveis de l’Agència Municipal de Serveis Associatius-Torre Jussana
amb la del Casal d’Associacions Juvenils de Barcelona i impulsar accions conjuntes per
enfortir el teixit associatiu de la ciutat.

- Agent responsable de la gestió: Direcció de Joventut, Direcció de Participació

130. Efectuar tot un seguit d’obres de millora de les instal·lacions de la Casa de Colònies Granja-
Escola Can Girona per garantir la qualitat d’aquest servei, a partir d’un estudi de necessitats
infraestructurals i la concessió de gestió per a un període superior a vint anys.

- Agent responsable de la gestió: Direcció de Joventut

131. Donar suport a la publicació de l’Estudi sobre els equipaments juvenils de titularitat municipal
per tal de presentar una radiografia que mostri clarament l’estat d’aquests espais i permeti la
implementació de mesures futures que donin resposta a les necessitats.

- Agent responsable de la gestió: Direcció de Joventut
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132. Mantenir i desenvolupar el Viver de Projectes Juvenils (Garcilaso), vinculant aquest servei als
diferents recursos que s’ofereixen des del Casal d’Associacions Juvenils de Barcelona i
redefinint les seves funcions per adequar-les a les necessitats i demandes actuals, tot
promovent també la seva gestió per part de la plataforma territorial juvenil de districte.

- Agent responsable de la gestió: Direcció de Joventut, Districte de Sant Andreu

133. Crear en aquells territoris o zones que així ho requereixin, donada la seva realitat social, un
servei de dinamització juvenil que promogui la realització d’activitats a partir tant de la
interacció entre col·lectius juvenils com des de la posada en comú d’interessos de joves a
títol individual.

- Agent responsable de la gestió: Districtes

134. Impulsar la creació de nous Vivers de Projectes Juvenils als diferents territoris de la ciutat
segons definició del model de servei que s’estableixi.

- Agent responsable de la gestió: Direcció de Joventut, Districtes

5.4.4. Àmbit d’intervenció: INTERLOCUCIÓ INSTITUCIONAL

L’èxit de les polítiques de joventut d’una administració ve donat, en gran mesura, per la voluntat que té
aquesta de dialogar amb la gent jove –fins i tot en moments de conflicte o de contraposició d’idees–, de
trobar els diferents referents que poden representar l’heterogeneïtat d’aquest sector de la població,
d’establir mecanismes i espais de participació en els quals la gent jove es trobi suficientment còmoda
per poder-se expressar en llibertat, i, lògicament, per la capacitat per desenvolupar programes i serveis
d’acord amb les seves demandes i necessitats.

 Objectiu: Impulsar el protagonisme i la participació ciutadans de la gent jove mitjançant la creació
d’espais i mecanismes que facilitin la interlocució i el diàleg entre aquest sector de la població i
l’Administració.

 Mesures:

135. Assegurar la participació institucional del Consell de la Joventut de Barcelona en els òrgans
de participació de la ciutat, reconeixent-lo com a representant i interlocutor vàlid de la veu de
la gent jove de la ciutat.

- Agent responsable de la gestió: Direcció de Joventut

136. Mantenir i consolidar els espais d’interlocució entre el Consell de la Joventut de Barcelona i la
Regidoria de Joventut per tal d’acordar i impulsar estratègies que afavoreixin el
desenvolupament de les polítiques de joventut a la ciutat.

- Agent responsable de la gestió: Direcció de Joventut
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137. Reconèixer les plataformes territorials de joventut com a interlocutores vàlides de la veu dels
joves i les joves del districte, sempre i quan esdevinguin representatives del teixit associatiu
juvenil existent, i impulsar la creació d’aquells mecanismes que garanteixin un diàleg
continuat amb l’Administració-districte per tal d’acordar i fer el seguiment de les accions en
matèria de joventut que es desenvolupin en el territori.

- Agent responsable de la gestió: Direcció de Joventut, Districtes

138. Convertir el Consell de Cent Joves en un òrgan consultiu que possibiliti el debat i pugui
copsar l’opinió, a la manera d’un observatori, de la gent jove de la ciutat sobre temes i
qüestions d’interès ciutadà, i modificar les seves normes reguladores perquè l’elecció dels
seus membres es faci, a l’atzar, seguint criteris d’equilibri estrictament sociològics (districte,
edat i sexe).

- Agent responsable de la gestió: Direcció de Joventut

139. Convocar un mínim d’un cop a l’any el Consell de Cent Joves i renovar-ne els membres cada
dos anys.

- Agent responsable de la gestió: Direcció de Joventut

140. Definir la Comissió de Joventut de Districte com un espai informatiu, consultiu i de debat de
les accions en matèria de joventut d’iniciativa municipal que es porten a terme al territori,
convocant les associacions i els col·lectius juvenils del territori.

- Agent responsable de la gestió: Districtes

141. Dialogar periòdicament amb aquelles entitats juvenils d’àmplia implantació a la ciutat, amb
aquelles entitats que tot i no ser juvenils representen un ampli sector de la societat i en les
quals poden participar nombroses persones joves, i també amb aquells col·lectius juvenils
que sorgeixen de nou a la ciutat.

- Agent responsable de la gestió: Direcció de Joventut

142. Vetllar perquè es duguin a terme un mínim de dues convocatòries a l’any de les Comissions
de Joventut de Districte.

- Agent responsable de la gestió: Districtes

143. Assegurar que els processos participatius d’iniciativa municipal que es desenvolupin a la
ciutat per a la implementació de plans i projectes que afecten principalment el sector juvenil
de la ciutat es facin en col·laboració amb els agents juvenils socials representatius
corresponents, i garanteixin el retorn dels resultats i conclusions.

- Agent responsable de la gestió: Direcció de Joventut, Districtes
- Altres agents implicats:  Direcció de Participació



69

144. Promoure la participació estable del Consell de la Joventut de Barcelona en aquells espais de
discussió que es creguin oportuns, impulsats per l’Ajuntament de Barcelona, en els quals es
tractin qüestions referents a la prevenció i la seguretat ciutadanes.

- Agent responsable de la gestió: Direcció de Serveis de Prevenció

5.4.5. Àmbit d’intervenció: EDUCACIÓ

En el seu sentit més ampli, l’educació és un procés que dura tota la vida i que afavoreix el
desenvolupament continu de les aptituds d'una persona, tant en la seva qualitat d’individu com en la de
membre de la societat. La finalitat de l’educació és contribuir al ple desenvolupament de persones
autònomes, solidàries, responsables i compromeses. La definició de la UNESCO, generalment
acceptada, reconeix l’existència de tres tipus d’educació: l’educació formal (de l’escola primària fins a la
universitat), l’educació informal (per exemple: la família, els grups de companys i companyes de la
mateixa edat, els mitjans de comunicació...), i l’educació no formal, que és l’activitat organitzada amb
finalitats educatives fora del sistema oficial establert (com ara l’associacionisme educatiu). Cadascun
d’aquests tipus d’educació porta a terme una funció molt important; a més, tots són interdependents i
complementaris. Per tant, cal tenir present el desenvolupament de cadascun d’ells, sovint d’una
manera conjunta i coordinada, per tal que Barcelona esdevingui una ciutat plenament educadora per a
la gent jove.

 Objectiu: Fomentar l’educació per la participació.

 Mesures:

145. Impulsar el rol actiu dels representants d’alumnes als Consells Escolars de Centre   
mitjançant una campanya adreçada principalment als equips docents i a les associacions de
mares i pares d’alumnes que promogui la importància de la seva participació en aquest òrgan
i doni peu a la consolidació de funcions.

- Agent responsable de la gestió: Consell Escolar Municipal
- Altres agents implicats: Institut d’Educació, Direcció de Joventut

146. Potenciar el rol i les funcions dels delegats i delegades de classe per tal d’establir una xarxa
vertebradora de representants de l’alumnat dels Centres d’Educació Secundària.

- Agent responsable de la gestió: Institut d’Educació
- Altres agents implicats:   Direcció de Joventut

147. Fomentar la participació de l’alumnat en l’elecció de representants als Consells Escolars de
Centre mitjançant la realització d’una campanya que permeti informar clarament de la
funcionalitat d’aquest òrgan i de la importància que té la veu de la gent jove en aquest espai
de decisió, i faciliti la implicació de les associacions d’estudiants en el disseny, realització i
avaluació de les eleccions.

- Agent responsable de la gestió: Institut d’Educació, Direcció de Joventut
- Altres agents implicats: Consell Escolar Municipal
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148. Mantenir i ampliar el suport, mitjançant l’atorgament de subvencions, a les iniciatives que
puguin desenvolupar les associacions d’alumnes dels centres d’educació secundària.

- Agent responsable de la gestió: Institut d'Educació

149. Crear i desenvolupar el Servei d’Informació i Dinamització als Centres d’Educació
Secundària, com a programa que garanteixi l’arribada d’informació d’interès juvenil als
centres d’educació secundària, fomenti la participació de l’alumnat en la realització d’activitats
i projectes, doni suport a la dinamització estudiantil del centre, faci promoció de
l’associacionisme en qualsevol dels seus nivells i estableixi relacions amb altres agents
socials del territori –o entorn (equipaments, serveis...).

- Agent responsable de la gestió: Direcció de Joventut
- Altres agents implicats: Institut d’Educació, Districtes

150. Donar suport a la creació i el desenvolupament d’associacions tant d’alumnes com
d’estudiants mitjançant la intervenció del Servei d’Informació i Dinamització als Centres
d’Educació Secundària, vinculat als Punts d’Informació Juvenil i, en aquest cas, molt
especialment al PIJ del Casal d’Associacions Juvenils de Barcelona.

- Agent responsable de la gestió: Direcció de Joventut
- Altres agents implicats: Institut d’Educació

151. Mantenir i desenvolupar la línia de treball del projecte Èxit que promou la participació
voluntària de persones adultes en el reforç escolar a joves d’educació secundària.

- Agent responsable de la gestió: Institut d’Educació, Consorci d’Educació de
Barcelona

152. Redefinir els Consells Escolars de Districte per tal que esdevinguin també espais que
permetin el disseny, la realització, el seguiment i l’avaluació de totes les diferents iniciatives
educadores que es portin a terme al territori (plans educatius d’entorn, xarxes educatives de
barri, plans comunitaris...) i en el qual puguin participar també tots aquells agents socials que
o bé ja tenen una clara missió educativa o bé poden participar en estratègies i projectes
d’aquesta índole.

- Agent responsable de la gestió: Institut d'Educació, Consell Escolar Municipal
- Altres agents implicats: Direcció de Joventut

153. Impulsar la realització del mapa educatiu de Barcelona a partir de la visibilització de tots
aquells agents socials educadors que existeixen en un barri o districte (escoles, entitats,
xarxes...), que permeti posteriorment a les entitats ciutadanes, i especialment a les
associacions juvenils educatives (agrupaments i esplais), vincular-se amb els centres
educatius.

- Agent responsable de la gestió: Institut d’Educació, Direcció de Joventut
- Altres agents implicats: Districtes
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154. Efectuar amb una periodicitat anual trobades de representants d’alumnes de secundària a
tots els districtes que serveixin com a espais de formació i intercanvi, tot facilitant la implicació
de les associacions d’estudiants en el seu disseny, realització i avaluació.

- Agent responsable de la gestió: Districtes
- Altres agents implicats: Institut d’Educació, Direcció de Joventut

155. Instar que en els nous programes funcionals dels equipaments escolars, a partir dels quals es
dissenyen els projectes arquitectònics, s’introdueixin els següents criteris: creació d’espais
polivalents, d’accés diferenciat als espais merament escolars de la resta de l’equipament, per
a ús cívic d’associacions de caire educatiu, i fàcil accessibilitat als patis de l’equipament per
al seu ús públic, diferenciada també de l’accés als espais d’acció educativa.

- Agent responsable de la gestió: Consorci d'Educació de Barcelona, Institut
d’Educació

156. Garantir el suport a la dinamització estudiantil per al desenvolupament d’activitats i projectes
als centres d’educació secundària a partir de la intervenció del Servei d’Informació i
Dinamització als Centres d’Educació Secundària.

- Agent responsable de la gestió: Direcció de Joventut
- Altres agents implicats: Institut d’Educació

157. Mantenir el suport, mitjançant l’atorgament d’ajuts, per a la realització de programes de
dinamització cultural que es porten a terme als centres d’educació secundària, gestionats a
partir del Servei d’Informació i Dinamització als Centres d’Educació Secundària.

- Agent responsable de la gestió: Institut d'Educació
- Altres agents implicats: Direcció de Joventut

158. Mantenir la realització anual de la Mostra de Programes Culturals com a espai d’exposició
pública del treball efectuat al llarg del curs a partir dels projectes de dinamització cultural de
diversa índole (música, teatre, dansa...) de l’alumnat dels centres d’educació secundària.

- Agent responsable de la gestió: Institut d'Educació
- Altres agents implicats: Direcció de Joventut

159. Establir els mecanismes de coordinació necessaris entre l’Institut d’Educació de Barcelona i
la Direcció de Joventut per tal de garantir el bon desenvolupament dels programes de
dinamització cultural als centres d’educació secundària.

- Agent responsable de la gestió: Direcció de Joventut, Institut d'Educació

160. Mantenir l’organització anual de l’Audiència Pública de Nois i Noies de Barcelona, com a
modalitat que promou l’educació per la participació entre l’alumnat d’educació secundària tot
abordant un tema d’interès per a la gent jove.

- Agent responsable de la gestió: Institut d'Educació
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161. Oferir el Programa d’Activitats Escolars que inclou tot un ventall de recursos i activitats de
caire educatiu, a les associacions juvenils educatives.

- Agent responsable de la gestió: Institut d'Educació

162. Mantenir l’elaboració d’una guia que inclogui i incorpori totes aquelles activitats educatives
(Programa d’Activitats Escolars) que s’ofereixen als centres d’educació secundària.

- Agent responsable de la gestió: Institut d'Educació

163. Permetre la participació del Consell de la Joventut de Barcelona en el Consell de Coordinació
Pedagògica de Barcelona.

- Agent responsable de la gestió: Institut d'Educació

164. Desenvolupar la missió educativa de la Casa de Colònies Granja-Escola Can Girona com a
equipament de promoció social que ofereix tot un ventall de recursos pedagògics adreçats a
infants, adolescents i joves per desenvolupar, en un espai de convivència, el coneixement i el
respecte per la natura.

- Agent responsable de la gestió: Direcció de Joventut

165. Establir vincles de col·laboració amb altres administracions i institucions per poder impulsar
accions que permetin la descoberta de l’entorn de la Casa de Colònies Granja-Escola Can
Girona: Parc Natural de la Serralada de Marina.

- Agent responsable de la gestió: Direcció de Joventut
- Altres agents implicats: Diputació de Barcelona

166. Impulsar la creació de programes educatius civicotributaris per explicar les finalitats dels
impostos en general i dels impostos municipals en particular.

- Agent responsable de la gestió: Institut Municipal d’Hisenda

167. Muntar tallers dirigits a l’alumnat dels centres d’educació secundària, organitzats
coordinadament pels cossos de seguretat que actuen a la ciutat, per tal d’explicar les seves
missions i mètodes bàsics d’intervenció per tal d’aclarir i debatre la dicotomia que plantegen
molts joves de la ciutat que volen sentir-se segurs però no vigilats.

- Agent responsable de la gestió: Direcció de Serveis de Prevenció, Consorci
d’Educació de Barcelona

168. Elaborar campanyes informatives dirigides principalment als professionals de l’educació
sobre els principis pels quals es regeixen sectes i bandes que han evidenciat el seu grau de
perillositat.

- Agent responsable de la gestió: Direcció de Serveis de Prevenció
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169. Donar suport a la celebració a Barcelona dels actes relatius al «Yuri’s Night», en tant que
vehicle de comunicació i sensibilització de les activitats relacionades amb l’aeronàutica entre
la població jove de la ciutat.

- Agent responsable de la gestió: Direcció de Promoció Econòmica
- Altres agents implicats: BAIE

5.4.6. Àmbit d’intervenció: ESPORTS

L’esport s’ha convertit, especialment els darrers anys a la nostra ciutat, en un fenomen de primera
magnitud. En l’etapa juvenil, quan es donen els canvis físics i psicològics, l’esport constitueix
lògicament un element important en el desenvolupament personals de la gent jove. Però també cal fer
esment de la importància que té l’esport com a agent educatiu de formació en valors i també en
actituds, tant en el cas de la pràctica esportiva individual (compromís, seguretat en un mateix, voluntat
de superació...), però principalment en aquella pràctica que es fa de forma col·lectiva (democràcia,
tolerància, assumpció de rols...). A més, cal no oblidar que l’esport esdevé un dels principals elements
integradors de la nostra societat.

 Objectiu: Potenciar l’activitat fisicoesportiva de la gent jove prioritzant els aspectes de mitjà de
relació, de cooperació, de formació professional, de plaer, de salut, terapèutics i integradors que té
l’esport.

 Mesures:

170. Estudiar l’establiment d’un preu especial o la matrícula gratuïta a joves de fins als 25 anys en
la inscripció a instal·lacions i poliesportius municipals.

- Agent responsable de la gestió: Institut Barcelona Esports
- Altres agents implicats: Entitats i empreses gestores de les instal·lacions

esportives municipals

171. Adequar i ampliar, en cadascun dels districtes de la ciutat, equipaments esportius a l’espai
públic (places, parcs...), d’accés lliure i gratuït, per a la pràctica d’esports col·lectius (futbol
sala, bàsquet, voleibol...) i d’aquells esports de participació individual que suposin un ús
espacial de reduïdes dimensions, com per exemple el tennis taula.

- Agent responsable de la gestió: Institut de Parcs i Jardins
- Altres agents implicats: Institut Barcelona Esports i Districtes

172. Adequar a la ciutat espai/s específic/s, d’accés lliure i gratuït, per a la pràctica esportiva de
l’skate board.

- Agent responsable de la gestió: Institut de Parcs i Jardins
- Altres agents implicats: Institut Barcelona Esports, Districtes
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173. Desplegar de forma progressiva els plans educatius sobre l’esport per a la promoció de
l’esport popular i l’associacionisme juvenil esportiu.

- Agent responsable de la gestió: Institut Barcelona Esports, Districtes, Secretaria
General de l’Esport de la Generalitat de Catalunya

174. Promoure entre la gent jove els esdeveniments esportius de participació popular que tinguin
lloc a la ciutat així com de les associacions i clubs esportius existents mitjançant accions de
divulgació que informin de les activitats així com de les entitats vinculades a aquestes.

- Agent responsable de la gestió: Institut Barcelona Esports
- Altres agents implicats: Direcció de Joventut

175. Estudiar la possibilitat de fer descomptes per a joves de fins a 25 anys en l’entrada i els
abonaments de certs esdeveniments esportius de reconegut prestigi (campionats estatals,
europeus i internacionals) que tinguin lloc en instal·lacions esportives municipals de la ciutat,
quan siguin organitzats per l’Ajuntament.

- Agent responsable de la gestió: Institut Barcelona Esports

176. Portar a terme campanyes de promoció de la pràctica esportiva entre l’alumnat d’educació
secundària per a la creació i foment dels hàbits saludables.

- Agent responsable de la gestió: Institut Barcelona Esports
- Altres agents implicats: Agència de Salut Pública

177. Estudiar l’establiment d’acords de col·laboració entre les instal·lacions i els poliesportius de
titularitat municipal i les associacions juvenils, principalment amb aquelles que duen a terme
una tasca educativa amb infants, adolescents i joves, per tal que aquestes entitats puguin fer
ús gratuït d’aquests equipaments per tal de desenvolupar-hi activitats puntuals de promoció
esportiva.

- Agent responsable de la gestió: Institut Barcelona Esports, Direcció de Joventut i
Districtes

- Altres agents implicats: Entitats i empreses gestores de les instal·lacions
esportives municipals

178. Vetllar per a la realització anual, i en el marc d’algun esdeveniment popular de la ciutat,
d’activitats de promoció i foment de la pràctica esportiva adreçades principalment a
adolescents i joves de la franja d’edat de 14 a 18 anys.

- Agent responsable de la gestió: Institut Barcelona Esports

179. Establir espais i gestionar els equipaments bàsics per a la pràctica d’esports col·lectius a la
platja.

- Agent responsable de la gestió: Institut de Parcs i Jardins
- Altres agents implicats: Institut Barcelona Esports
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180. Editar un material publicitari que permeti visibilitzar fàcilment aquells equipaments esportius
instal·lats en l’espai públic (parcs, places, platja,..), que facilitin la realització d’alguna pràctica
esportiva (fúting, bàsquet, frontó, voleibol...).

- Agent responsable de la gestió: Institut de Parcs i Jardins, Institut Barcelona Esports,
Districtes

181. Participar en el procés que té per objectiu aconseguir l’obertura dels patis dels equipaments
educatius per al foment de la pràctica esportiva.

- Agent responsable de la gestió: Consorci d'Educació de Barcelona, Institut
Barcelona Esports

5.4.7. Àmbit d’intervenció: COMUNICACIÓ

La informació és una eina clau per a la gent jove, ja que permet prendre moltes decisions que poden
ajudar a definir el present i el futur: els estudis, l’accés al món laboral, a l’habitatge, a la cultura... En
definitiva, un instrument bàsic per participar activament en la societat. L’absència d’informació o de les
habilitats per saber-la usar és causa, la majoria de vegades, del tancament de possibilitats d’accés a
aquestes oportunitats i de deficiències en el procés d’inserció social i professional de la gent jove. Per
aquest motiu, esdevé del tot important establir aquells mecanismes de comunicació que possibilitin a la
gent jove de la ciutat disposar d’aquella informació que li és necessària per al desenvolupament
personal.

 Objectiu: Crear i desenvolupar aquells canals de comunicació que facilitin a la gent jove de la
ciutat l’accés a la informació del seu interès.

 Mesures:

182. Crear i mantenir el portal web de joventut, vinculat al web de l’Ajuntament de Barcelona i
gestionat des del Centre d’Informació i Assessorament per a Joves (CIAJ), incorporant tots
aquells continguts i informacions, provinents tant de l’àmbit públic com privat, que siguin
d’interès per a la gent jove de la ciutat.

- Agent responsable de la gestió: Direcció de Joventut

183. Modificar i actualitzar els continguts i el disseny del lloc web del Centre d’Informació i
Assessorament per a Joves (CIAJ) a partir de la posada en marxa del portal web de joventut i
centrant-se en els diferents serveis que es porten a terme des d’aquest equipament.

- Agent responsable de la gestió: Direcció de Joventut

184. Elaborar i distribuir mensualment un butlletí electrònic de joventut que incorpori aquelles
informacions més destacades que siguin d’interès rellevant per a la gent jove de la ciutat.

- Agent responsable de la gestió: Direcció de Joventut
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185. Elaborar una agenda de periodicitat quadrimestral que destaqui aquells esdeveniments
d’interès rellevant per a la gent jove i reculli el major nombre possible d’activitats que es
porten a terme als diferents equipaments municipals de la ciutat a partir d’iniciatives juvenils
i/o en col·laboració amb entitats i grups de joves.

- Agent responsable de la gestió: Direcció de Joventut

186. Elaborar, amb la participació del Consell de la Joventut de Barcelona, una publicació
semestral en format diari que, principalment, tracti qüestions i temes d’interès i d’actualitat per
a la gent jove, informi dels serveis i programes que es duen a efecte a la ciutat i faci difusió
dels projectes i activitats del teixit associatiu juvenil.

- Agent responsable de la gestió: Direcció de Joventut

187. Editar, si així es creu necessari, aquells materials comunicatius que responguin a la
necessitat de donar a conèixer i fer difusió entre la gent jove de la ciutat de programes i
serveis municipals del seu interès.

- Agent responsable de la gestió: Direcció de Joventut

188. Analitzar i assegurar una bona distribució dels materials comunicatius adreçats a la gent jove
incorporant en els circuits de difusió aquells espais i equipaments de gran concurrència de
joves: instituts d’educació secundària, universitats, equipaments esportius, locals d’oci...

- Agent responsable de la gestió: Direcció de Joventut

189. Fer ús dels diferents mitjans comunicatius municipals establerts per a la difusió de programes
i serveis per a joves, així com per a l’exposició de la realitat juvenil de la ciutat.

- Agent responsable de la gestió: Direcció de Joventut

190. Desenvolupar i consolidar una línia comunicativa que, d’acord amb la normativa gràfica
establerta, identifiqui clarament aquells productes (serveis, programes, campanyes...) que,
implementats des de les diferents àrees i departaments de l’Ajuntament de Barcelona, vagin
adreçats a la gent jove.

- Agent responsable de la gestió: Direcció de Joventut
- Altres agents implicats: Districtes i altres departaments municipals

191. Garantir el compliment de les normes d’accessibilitat (persones amb discapacitat física) tant a
l’hora d’elaborar qualsevol tipus de producte comunicatiu com a l’hora d’organitzar qualsevol
activitat adreçada a la gent jove.

- Agent responsable de la gestió: Direcció de Joventut
- Altres agents implicats: Institut Municipal de Persones amb Disminució
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192. Mantenir el criteri comunicatiu en els materials publicitaris adreçats a la gent jove i editats des
de l’Ajuntament de Barcelona de mostrar el màxim possible l’heterogeneïtat de la població
juvenil de la ciutat, tenint en compte també la diversitat de gènere, i fugint dels estereotips
basats en models estètics determinats que s’allunyen de la realitat social més generalitzada.

- Agent responsable de la gestió: Direcció de Joventut, Direcció de Comunicació i
Qualitat

193. Establir complicitats i acords de col·laboració amb aquelles grans xarxes associatives de la
ciutat per tal de donar a conèixer els serveis i programes adreçats a joves.

- Agent responsable de la gestió: Direcció de Joventut

194. Fer ús de banderoles, opis (objectes publicitaris il·luminats) i altres elements publicitaris
establerts dins el mobiliari urbà per tal de fer difusió d’esdeveniments d’especial rellevància
(activitats i serveis) que es desenvolupin a la ciutat i siguin d’interès general per a la gent
jove.

- Agent responsable de la gestió: Direcció de Joventut
- Altres agents implicats: Direcció de Comunicació i Qualitat
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5.5. Salut

La salut en l’etapa de la vida juvenil és fonamental per als canvis psicològics i socials que
s’experimenten i perquè és un període de recerca i experimentació. Gran part dels problemes de salut
de la gent jove (drogodependències, embarassos no desitjats, accidents...) estan relacionats amb les
condicions i estils de vida. L’educació en hàbits i estils de vida saludables és primordial perquè la gent
jove pugui controlar i dirigir la seva pròpia vida.

5.5.1. Àmbit d’intervenció: ANÀLISI

 Objectiu: Impulsar la realització d’informes, estudis i espais de debat que afavoreixin el
coneixement de les problemàtiques de salut que presenta la gent jove, i l’anàlisi dels hàbits de vida
que hi estan relacionats, per tal de facilitar els elements bàsics per a la planificació de serveis i
programes per fer-hi front.

 Mesures:

195. Crear una taula de polítiques de salut per a la gent jove, amb la participació activa del Consell
de la Joventut de Barcelona (CJB) en representació del teixit associatiu juvenil de la ciutat,
que permeti, entre altres mesures, el disseny, el seguiment i l’avaluació de campanyes i
programes de caire preventiu en temes de salut.

- Agent responsable de la gestió: Agència de Salut Pública

196. Fer periòdicament una enquesta a adolescents sobre estils de vida relacionats amb la salut
(alcohol, tabac, drogues, relacions sexuals...) que serveixi per valorar les tendències i avaluar
les intervencions preventives.

- Agent responsable de la gestió: Agència de Salut Pública

197. Incloure la variable d’edat (15 a 29 anys) en els diferents estudis d’iniciativa municipal que es
facin en matèria de salut, així com també la franja d’edat que va dels 30 als 34 anys pel que
fa al consum de drogues tal com apareix en tots els estudis de l’Observatori Europeu.

- Agent responsable de la gestió: Agència de Salut Pública

5.5.2. Àmbit d’intervenció: PREVENCIÓ I DISMINUCIÓ DE RISCOS

 Objectiu 1: Portar a efecte accions, principalment de caire educatiu, que possibilitin el coneixement
dels trastorns de salut que es poden generar per causa d’hàbits i conductes poc saludables.

 Mesures:

198. Prioritzar les polítiques de prevenció i de prevenció de la salut en aquells aspectes que més
afecten la gent jove (promoció de la salut sexual, de la salut alimentària i prevenció de
consum de substàncies addictives).

- Agent responsable de la gestió: Agència de Salut Pública
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199. Promoure la inclusió dins els itineraris curriculars d’educació secundària de tots aquells
aspectes relatius a la salut que permetin l’adopció de conductes i estils de vida saludables, i
que fomentin les decisions autònomes basades en la llibertat individual de les persones.

- Agent responsable de la gestió: Agència de Salut Pública de Barcelona i Consorci
d'Educació de Barcelona

200. Garantir l’arribada d’informació (activitats, entitats, serveis,...), així com l’orientació
individualitzada, relacionada amb aquells temes sobre salut que més afecten la gent jove als
centres d’educació secundària mitjançant el Servei d’Informació i Dinamització als Centres
d’Educació Secundària.

- Agent responsable de la gestió: Agència de Salut Pública, Direcció de Joventut i
Consorci d’Educació de Barcelona

201. Desenvolupar i aplicar un codi ètic en totes aquelles campanyes publicitàries que faci
l’Ajuntament de Barcelona que puguin influir sobre les conductes relacionades amb la salut
entre la ciutadania.

- Agent responsable de la gestió: Direcció de Comunicació i Qualitat, Agència de Salut
Pública

202. Sensibilitzar la ciutadania per tal de detectar en els diversos entorns socials (escolar, familiar,
laboral...) possibles conductes de risc per a la salut i saber com actuar davant d’aquestes
situacions.

- Agent responsable de la gestió: Agència de Salut Pública

203. Posar a l’abast de les entitats juvenils tots aquells materials i recursos existents que tractin
temes sobre la salut, així com tota la informació referent als diferents programes de salut
adreçats a joves que existeixen a la ciutat.

- Agent responsable de la gestió: Agència de Salut Pública
- Altres agents implicats: Direcció de Joventut

204. Impulsar la recerca i la prevenció dels riscos sanitaris associats a l’ús perllongat de les noves
tecnologies.

- Agent responsable de la gestió: Agència de Salut Pública

205. Oferir als centres d’educació secundària la possibilitat de realitzar visites a centres
d’assistència sanitària perquè vegin in situ els serveis que s’hi presten, en els quals puguin
dialogar amb professionals sanitaris, així com, si s’escau, conversar amb persones afectades.

- Agent responsable de la gestió: Consorci Sanitari de Barcelona
- Altres agents implicats: Consorci d’Educació de Barcelona
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206. Incrementar la difusió entre la gent jove de tots aquells serveis sociosanitaris existents a la
ciutat, especialment pel que fa referència a les «tardes joves» que es porten a terme en els
Centres d’Atenció Primària als diferents districtes de la ciutat.

- Agent responsable de la gestió: Consorci Sanitari de Barcelona
- Altres agents implicats: Direcció de Joventut

 Objectiu 2: Dissenyar i desenvolupar accions específiques de caire informatiu i educatiu que
promoguin el coneixement de les conseqüències del consum de substàncies addictives per tal de
prevenir-ne el consum i la disminució de riscos.

 Mesures:

207. Facilitar i promoure als centres escolars els programes de prevenció universal, selectiva i
indicada amb eficàcia provada.

- Agent responsable de la gestió: Agència de Salut Pública

208. Promoure i potenciar als centres escolars els programes preventius que combinen la
prevenció universal, la prevenció de l’oferta a través dels cossos de seguretat (compliment de
la normativa) i programes de base comunitària.

- Agent responsable de la gestió: Agència de Salut Pública

209. Evitar el desenvolupament d’actuacions de promoció del tabac i de begudes alcohòliques
encobertes sota la forma de programes preventius escolars.

- Agent responsable de la gestió: Agència de Salut Pública

210. Promoure als centres escolars programes específics de prevenció del cànnabis, drogues de
disseny i altres substàncies psicoactives.

- Agent responsable de la gestió: Agència de Salut Pública

211. Impulsar intervencions de sensibilització, informació, formació i assessorament a mares i
pares per millorar i enfortir la seva implicació en la tasca educativa, sobretot pel que fa a la
prevenció de drogodependències.

- Agent responsable de la gestió: Agència de Salut Pública

212. Promoure iniciatives de lleure juvenil participatiu i no consumista, destinant-hi els recursos
suficients, amb la finalitat de fomentar la llibertat d’elecció i la capacitat crítica dels joves.

- Agent responsable de la gestió: Agència de Salut Pública, Direcció de Joventut
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213. Desenvolupar i promoure estratègies de disminució de riscos en espais d’oci per a joves, amb
la col·laboració dels treballadors de la nit, especialment adreçats a aquelles substàncies
associades a aquests entorns, com són, per exemple, l’èxtasi i les drogues de disseny.

- Agent responsable de la gestió: Agència de Salut Pública, Direcció de Joventut

214. Promoure i potenciar les intervencions de sensibilització, informació, formació i
assessorament d’aquelles entitats que treballen amb adolescents en els espais de lleure,
especialment d’aquelles activitats dirigides a grups d’adolescents de major risc.

- Agent responsable de la gestió: Agència de Salut Pública, Direcció de Joventut

215. Potenciar el control de l’oferta, de caràcter preventiu, en les grans concentracions de lleure
estables.

- Agent responsable de la gestió: Agència de Salut Pública, Direcció de Joventut

216. Fomentar la incorporació d’aspectes transculturals en les estratègies de joves nouvinguts i
d’altres cultures.

- Agent responsable de la gestió: Agència de Salut Pública

217. Fomentar l’ús de les noves tecnologies com a font de difusió de missatges de disminució de
riscos per tal de minimitzar els consums problemàtics de drogues.

- Agent responsable de la gestió: Agència de Salut Pública, Direcció de Joventut

 Objectiu 3: Implementar accions preventives, principalment de caire informatiu i educatiu, que
permetin a la gent jove gaudir d’una salut sexual plena i satisfactòria, allunyada de conductes de
risc.

 Mesures:

218. Portar a terme accions educatives sobre salut sexual (mètodes anticonceptius, pràctiques
sexuals, diversitat en l’orientació sexual, malalties de transmissió sexual...) adreçades a
centres d’educació secundària i a entitats juvenils.

- Agent responsable de la gestió: Agència de Salut Pública, Consorci d’Educació

219. Fer arribar informació sobre salut sexual a pares i mares per tal que puguin tractar aquest
tema amb naturalitat amb els seus fills i filles, així com portar a terme activitats formatives
sobre aquest tema.

- Agent responsable de la gestió: Agència de Salut Pública, Consorci d’Educació
- Altres agents implicats: Consell Escolar Municipal
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220. Promoure campanyes de sensibilització perquè la gent jove conegui els riscos de contraure
malalties de transmissió sexual en el cas que no s’usin els mètodes adequats i que puguin
contrarestar algunes informacions incorrectes sobre salut sexual que sorgeixen freqüentment
en l’entorn juvenil.

- Agent responsable de la gestió: Agència de Salut Pública, Direcció de Joventut

 Objectiu 4: Desenvolupar accions que permetin a la gent jove crear hàbits saludables quant a la
seva nutrició per tal de prevenir trastorns alimentaris i gaudir d’una salut física plena i saludable.

 Mesures:

221. Efectuar accions educatives sobre nutrició, per tal de prevenir possibles trastorns alimentaris i
crear hàbits saludables en aquesta qüestió, adreçades a centres d’educació secundària i a
entitats juvenils.

- Agent responsable de la gestió: Agència de Salut Pública, Consorci d’Educació de
Barcelona

222. Promoure la realització de visites, tant de l’alumnat dels centres d’educació secundària com
de les entitats juvenils, a espais que permetin el coneixement de l’elaboració dels productes
alimentaris i/o la possibilitat d’aprendre a cuinar-los, per tal d’adquirir hàbits alimentaris.

- Agent responsable de la gestió: Institut de Mercats, Institut d’Educació

223. Elaborar una guia bàsica de receptes saludables, adreçada principalment a la gent jove, amb
ingredients que es poden trobar íntegrament als mercats municipals de la ciutat.

- Agent responsable de la gestió: Institut de Mercats
- Altres agents implicats: Agència de Salut Pública, Institut d’Educació

 Objectiu 5: Dissenyar accions de caire preventiu per tal d’evitar els accidents de trànsit relacionats
amb el consum de substàncies psicoactives, així com per fomentar qüestions bàsiques de
seguretat vial.

 Mesures:

224. Promoure i potenciar intervencions de sensibilització i educació amb la finalitat d’evitar la
conducció sota l’efecte de l’alcohol i altres substàncies psicoactives.

- Agent responsable de la gestió: Sector de Seguretat i Mobilitat
- Altres agents implicats: Consorci d’Educació de Barcelona

225. Facilitar i promoure als centres educatius programes de seguretat vial integrats dins els
itineraris curriculars.

- Agent responsable de la gestió: Consorci d’Educació de Barcelona
- Altres agents implicats: Sector de Seguretat i Mobilitat
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5.5.3. Àmbit d’intervenció: PROMOCIÓ

 Objectiu: Dur a terme programes de promoció de la salut entre la gent jove per tal de millorar els
hàbits de vida relacionats amb les problemàtiques de salut més freqüents.

 Mesures:

226. Garantir un accés fàcil, econòmic i proper, per part de la gent jove, als mètodes
anticonceptius.

- Agent responsable de la gestió: Agència de Salut Pública, Districtes

227. Garantir els mecanismes d’accés real al tractament postcoital o anticoncepció d’emergència
(pastilla de l’endemà) millorant la informació i agilitant els procediments per tal que les joves
siguin ateses en un centre sanitari (punt d’atenció en salut sexual i reproductiva, centre per a
joves, centre d’atenció primària, programa sanitari d’atenció a la dona o servei d’urgències
d’un hospital).

- Agent responsable de la gestió: Consorci Sanitari de Barcelona

228. Instal·lar màquines expenedores de preservatius, a un preu econòmic, a tots els equipaments
juvenils de la ciutat.

- Agent responsable de la gestió: Agència de Salut Pública, Districtes, Departament de
Salut

- Altres agents implicats: Direcció de Joventut

229. Promoure la realització d’un estudi de viabilitat per a la instal·lació de màquines expenedores
de compreses i tampons, a un preu econòmic, principalment als poliesportius municipals i als
centres d’educació secundària.

- Agent responsable de la gestió: Consorci Sanitari de Barcelona

230. Eliminar les màquines expenedores de begudes gasoses i pastisseria industrial als centres
educatius, en benefici d’altres que puguin contenir fruita, sucs i productes lactis o derivats.

- Agent responsable de la gestió: Agència de Salut Pública, Consorci d'Educació de
Barcelona

231. Promoure l’ús de mesures de protecció de les persones usuàries de vehicles: l’ús del casc en
vehicles de dues rodes i l’ús del cinturó de seguretat en turismes.

- Agent responsable de la gestió: Sector de Seguretat i Mobilitat
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5.5.4. Àmbit d’intervenció: ATENCIÓ SANITÀRIA

 Objectiu: Millorar l’atenció sanitària adreçada a la gent jove per tal d’apropar i facilitar l’ús
d’aquests serveis a la gent jove de la ciutat.

 Mesures:

232. Impulsar la creació de nous centres joves d’anticoncepció i sexualitat a la ciutat, i donar
suport per al manteniment i desenvolupament dels ja existents per tal de millorar la qualitat
del servei pel que fa principalment a ampliació de la franja horària d’atenció.

- Agent responsable de la gestió: Consorci Sanitari de Barcelona

233. Mantenir i millorar a tots els districtes l’atenció particularitzada a la gent jove en els Centres
d’Atenció Primària, pel que fa a temes de salut sexual i reproductiva, mitjançant la realització
setmanal de les anomenades «tardes joves».

- Agent responsable de la gestió: Consorci Sanitari de Barcelona

234. Garantir que a les «tardes joves», que s’organitzen a partir dels Punts d’Atenció en Salut
Sexual i Reproductiva dels Centres d’Atenció Primària, hi hagi una derivació ràpida a
professionals de psicologia en els casos necessaris.

- Agent responsable de la gestió: Consorci Sanitari de Barcelona

235. Garantir números de telèfon per a la gent jove que donin resposta a les consultes sobre salut
sexual i informin dels serveis sanitaris oberts més propers a la situació de la persona usuària.

- Agent responsable de la gestió: Consorci Sanitari de Barcelona

236. Obrir un lloc web específic per a joves en el qual, a més de trobar tots els serveis sanitaris
existents pel que fa a salut sexual i reproductiva, es puguin fer consultes virtuals ateses per
professionals sanitaris.

- Agent responsable de la gestió: Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya

237. Promoure la creació d’un mecanisme pel qual un professional de la salut vagi de forma
periòdica als centres d’educació secundària obrint un espai d’atenció personalitzada al qual
poder fer consultes i preguntar dubtes de manera privada.

- Agent responsable de la gestió: Agència de Salut Pública, Consorci Sanitari de
Barcelona

- Altres agents implicats: Consorci d’Educació de Barcelona
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238. Consolidar i garantir el Servei d’Orientació sobre Drogues (SOD), com un servei d’atenció i
orientació per a adolescents i joves que n’han iniciat el consum, per a les seves famílies i per
als professionals que, dins del seu àmbit laboral, detecten consum de drogues en
adolescents i joves.

- Agent responsable de la gestió: Agència de Salut Pública

239. Desenvolupar espais sociosanitaris d’atenció a les persones drogodependents, en procés
terapèutic o no, que n’afavoreixin la integració i socialització, d’acord amb el que estableix el
Pla d’equipaments de Barcelona.

- Agent responsable de la gestió: Agència de Salut Pública

240. Impulsar programes de formació per als professionals que treballen amb població adolescent
i joves que els permetin prevenir i detectar precoçment els trastorns mentals i les addiccions.

- Agent responsable de la gestió: Agència de Salut Pública, Departament de Salut de
la Generalitat de Catalunya
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5.6. Cohesió social

Per assolir una societat cohesionada aquesta ha de garantir la igualtat de drets i l’equilibri d’oportunitats
per al desenvolupament personal i comunitari, atenent i respectant la diversitat.

Com a totes les grans aglomeracions urbanes, existeixen a la nostra ciutat joves en situació de risc
social que constitueixen un col·lectiu lligat a unes variables molt definides, fruit de créixer en unes
determinades condicions socioeconòmiques i de rebre unes determinades respostes socials. Aquests
col·lectius de joves, en iniciar el seu procés de transició parteixen d’una situació de desafavoriment o
de mancança que condicionarà el seu desenvolupament posterior. El grau de risc o de problemàtica
d’aquests col·lectius és divers i va des de sectors adolescents amb fracàs o abandonament escolar fins
a joves delinqüents. Aquesta problemàtica s’ha d’abordar des d’una perspectiva integral, globalitzadora,
preventiva i compensadora, que garanteixi l’atenció als adolescents i joves amb comportaments i
problemàtiques específiques (consum de drogues, comportaments violents, dificultats d’integració,
fracàs escolar...) o bé en situació de desemparament (negligència dels pares, maltractaments...).

Una altra qüestió important a abordar ja actualment a la nostra ciutat és el fenomen de la immigració i
amb quins mecanismes es compta perquè aquestes persones immigrades puguin integrar-se realment
a la nostra societat. De la mateixa manera que tota la ciutadania de Barcelona ha de tenir garantit
l’accés a la cultura, també per als nouvinguts s’ha de respectar aquest fet. És necessari que l’escola, la
formació professional i la universitat afrontin aquesta realitat canviant de la nostra societat en els
currículums. I no només això, sinó que s’ha d’afrontar des d’una perspectiva global on tothom pugui
participar. Serà la millor manera de generar la implicació social i política que significarà definitivament
una societat de convivència.

5.6.1. Àmbit d’intervenció: DRETS CIVILS

Eliminar qualsevol tipus de discriminació per motiu de sexe, creença religiosa, origen ètnic o orientació
sexual, entre altres, ha de ser un objectiu primordial d’una societat com la barcelonina. Fer especial
èmfasi en el col·lectiu jove per evitar reproduir aquestes desigualtats, esdevé un compromís ferm per
part d’aquest pla director.

 Objectiu: Donar a conèixer els drets de les persones i garantir la seva preservació mitjançant el
desenvolupament de mecanismes de denúncia en cas de discriminació per raons de sexe, origen,
orientació sexual...

 Mesures:

241. Donar a conèixer entre la població juvenil de la ciutat l’Oficina per la No-Discriminació (OND)
de l’Ajuntament de Barcelona, com a servei de prevenció, orientació, assessorament,
mediació i coordinació per a la defensa dels drets de les persones en general, amb especial
atenció als col·lectius discriminats per raó de gènere (sexe i orientació sexual), pertinença
cultural (immigració i minories culturals), salut física i mental (disminucions, malalties
cròniques, sida/VIH i addiccions) i edat (en especial infància, joventut i gent gran).

- Agent responsable de la gestió: Direcció de Dona i Drets Civils
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242. Mantenir i donar a conèixer l’oferta de xerrades i tallers participatius sobre drets civils que
s’adreça a l’alumnat d’educació secundària i que es porta a terme des de l’Oficina per la No-
Discriminació (OND).

- Agent responsable de la gestió: Direcció de Dona i Drets Civils

243. Crear l’indicador de persones joves ateses (d’entre 15 i 29 anys) i la tipologia de consulta feta
a l’Oficina per la No-Discriminació per tal de conèixer, a la manera d’un observatori, quins són
els drets més vulnerats en aquest col·lectiu de població.

- Agent responsable de la gestió: Direcció de Dona i Drets Civils

244. Fer campanyes entre la gent jove de Barcelona per tal de donar a conèixer i garantir els seus
drets com a ciutadans i ciutadanes (dret a la dignitat, dret d’admissió, dret d’accessibilitat,
dret a gaudir de seguretat...).

- Agent responsable de la gestió: Direcció de Dona i Drets Civils

245. Establir un canal estable de comunicació entre l’Oficina per la No-Discriminació (OND) i els
Punts d’Informació Juvenil de la ciutat.

- Agent responsable de la gestió: Direcció de Dona i Drets Civils, Direcció de Joventut,
Districtes

246. Fer difusió del servei d’atenció als homes maltractadors i el servei per a infants i joves que
han viscut maltractament a la família, per tal de lluitar contra la violència masclista i evitar la
violència familiar.

- Agent responsable de la gestió: Direcció de Dona i Drets Civils

247. Fer difusió entre la gent jove de la ciutat dels serveis que ofereix el Centre Interreligiós de
Barcelona com a espai on trobar informació sobre la realitat religiosa de la ciutat i com a lloc
en el qual es desenvolupen accions de participació, de reflexió i d’intercanvi.

- Agent responsable de la gestió: Direcció de Dona i Drets Civils

248. Donar suport a aquells projectes d’entitats i institucions que desenvolupen programes i
accions, principalment de caire educatiu, que promoguin el coneixement de drets,
contribueixin a la sensibilització de l’opinió pública de la ciutat envers el respecte als drets
humans i a la dignitat de les persones i treballin la prevenció de potencials situacions de
discriminació.

- Agent responsable de la gestió: Direcció de Dona i Drets Civils



89

249. Garantir una bona coordinació pel que fa a disseny, execució, seguiment i avaluació
d’aquelles mesures que s’inclouen en els diferents plans i programes transversals municipals
adreçats principalment a la implementació de serveis a les persones (programa de famílies,
programa d’infància, pla d’inclusió...).

- Agent responsable de la gestió: Direcció de Joventut, Sector de Serveis Personals

5.6.2. Àmbit d’intervenció: DONA JOVE

La garantia d’igualtat real entre homes i dones s’ha de fer efectiva també en la població jove. Les
institucions públiques i l’àmbit de decisió local han de generar aquelles accions que facin possible
l’assoliment dels acords presos durant la Conferència de les Dones de Beijing del 1995. Caldrà, doncs,
treballar en el reconeixement, la visibilització i l’apoderament de les dones joves de Barcelona.

 Objectiu: Promoure la igualtat d’oportunitats per qüestió de gènere en tots els aspectes de la vida,
vetllant per eradicar les relacions abusives que poden aparèixer entre home i dona.

 Mesures:

250. Portar a terme campanyes que promoguin l’eliminació de la divisió sexual estereotipada del
treball, tant en l’entorn laboral com en l’entorn domèstic, que legitima les relacions desiguals
de poder entre homes i dones.

- Agent responsable de la gestió: Direcció de Dona i Drets Civils

251. Promoure plans d’igualtat d’oportunitats a les empreses, així com estimular el debat i la
participació activa dels interlocutors socials en l’oferta de mesures factibles per promoure la
conciliació de la vida personal, laboral i domèstica.

- Agent responsable de la gestió: Direcció de Dona i Drets Civils

252. Elaborar campanyes de sensibilització perquè la ciutadania recuperi els valors i les actituds
que es desprenen de la coeducació per tal de distingir-la clarament de l’educació mixta.

- Agent responsable de la gestió: Direcció de Dona i Drets Civils

253. Fer campanyes de sensibilització adreçades a la gent jove que trenquin els estereotips creats
envers les conductes femenines i masculines i que fomentin l’eliminació de conductes
masclistes acceptades socialment.

- Agent responsable de la gestió: Direcció de Dona i Drets Civils

254. Mantenir, desenvolupar i oferir, tant a centres d’educació secundària com també a entitats
juvenils, tallers de prevenció de relacions abusives, com a estratègia per promoure els
comportaments igualitaris i el desenvolupament de valors, actituds i models relacionals que
ajudin a defugir l’establiment de conductes abusives en les relacions personals.

- Agent responsable de la gestió: Direcció de Dona i Drets Civils
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255. Desenvolupar i oferir, mitjançant la col·laboració d’associacions estudiantils universitàries,
tallers de prevenció de relacions abusives dirigits al públic universitari, entenent que
majoritàriament és en aquesta franja d’edat en la qual es creen les primeres parelles
estables.

- Agent responsable de la gestió: Direcció de Dona i Drets Civils

256. Efectuar campanyes adreçades a la gent jove i de gran impacte publicitari que fomentin la
prevenció i la detecció de determinades conductes abusives que poden sorgir en les
relacions personals.

- Agent responsable de la gestió: Direcció de Dona i Drets Civils

257. Mantenir, desenvolupar i donar a conèixer a la població de dones de la ciutat, fent incidència
en el sector de dones més joves majors de 16 anys, els tallers de sexualitat que es porten a
terme des dels Punts d’Informació i Atenció a les Dones (PIAD).

- Agent responsable de la gestió: Direcció de Dona i Drets Civils

258. Mantenir i ampliar la difusió del contingut de l’Acord ciutadà per una Barcelona lliure de
violència vers les dones entre les associacions i col·lectius juvenils de la ciutat, així com el
catàleg de recursos que hi ha per a aquelles entitats que el signen.

- Agent responsable de la gestió: Direcció de Dona i Drets Civils

259. Donar suport, mitjançant l’atorgament de subvencions, a aquelles activitats i projectes que
tinguin com a finalitat promoure la presència i la participació de les dones, especialment
joves, en els diferents àmbits de la vida quotidiana (econòmic, social, cultural i polític), així
com el foment i l’aplicació de criteris específics perquè les dones participin en els òrgans
gestors i decisoris de les entitats juvenils.

- Agent responsable de la gestió: Direcció de Dona i Drets Civils

260. Donar suport al Consell de la Joventut de Barcelona per al manteniment d’indicadors per al
coneixement de la participació de les dones joves en els òrgans de gestió i de decisió de les
entitats juvenils i per al desenvolupament de campanyes i accions que ajudin a pal·liar les
situacions de desigualtat que puguin aparèixer.

- Agent responsable de la gestió: Direcció de Dona i Drets Civils

261. Portar a terme campanyes per al foment de la participació de dones joves tant en els òrgans
de participació municipals així com en les associacions i col·lectius de dones.

- Agent responsable de la gestió: Direcció de Dona i Drets Civils
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262. Donar a conèixer entre la gent jove, i en especial a les dones joves i les entitats juvenils, el
Centre d’Informació i Recursos per a Dones (CIRD), com a servei que ofereix un ampli ventall
de recursos pedagògics i materials bibliogràfics i audiovisuals.

- Agent responsable de la gestió: Direcció de Dona i Drets Civils

263. Establir mecanismes de coordinació entre la xarxa de Punts d’Informació Juvenil (PIJ) i la
xarxa de Punts d’Informació i Atenció a les Dones (PIAD).

- Agent responsable de la gestió: Direcció de Dona i Drets Civils, Direcció de Joventut

264. Establir mecanismes de coordinació entre la xarxa de Punts d’Informació Juvenil (PIJ) i el
Centre d’Informació i Recursos per a Dones (CIRD).

- Agent responsable de la gestió: Direcció de Dona i Drets Civils, Direcció de Joventut

265. Crear l’indicador d’edat (16 a 29 anys) en els Punts d’Informació i Atenció a les Dones (PIAD).

- Agent responsable de la gestió: Direcció de Dona i Drets Civils, Direcció de Joventut

266. Garantir en totes les publicacions adreçades a joves que es duguin a terme des de
l’Ajuntament de Barcelona l’ús d’un llenguatge genèric no sexista.

- Agent responsable de la gestió: Direcció de Dona i Drets Civils, Direcció de
Comunicació i Qualitat

5.6.3. Àmbit d’intervenció: IMMIGRACIÓ

La nostra societat ha de poder garantir que tots els processos de transformació que l’afecten no
excloguin cap col·lectiu. En el cas de la immigració, les accions que s’inclouen en aquest pla pretenen
incidir en aquest fet tot donant eines que possibilitin a les persones joves nouvingudes poder
encaminar-les cap a una ciutadania de ple dret.

 Objectiu: Establir estratègies i accions per tal de facilitar l’acollida i l’assentament de persones
joves nouvingudes a la ciutat.

 Mesures:

267. Instar els òrgans competents per tal que els menors nouvinguts a la ciutat que tenen el
permís de residència puguin també obtenir el permís de treball a l’edat de 16 anys.

268. Instar els òrgans competents la possibilitat de facilitar als joves d’origen immigrant la
participació en certes competicions esportives.

269. Elaborar una sèrie de materials comunicatius que possibilitin el coneixement fàcil per part de
joves nouvinguts a la ciutat d’aquells serveis i programes que poden ser de gran utilitat per a
la seva bona integració ciutadana.

- Agent responsable de la gestió: Gabinet Tècnic d’Immigració, Direcció de Joventut
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270. Desenvolupar el programa d’Escoles Taller tenint en compte també les necessitats de
diversos col·lectius d’immigrants existents a la ciutat.

- Agent responsable de la gestió: Barcelona Activa
- Altres agents implicats: Gabinet Tècnic d’Immigració

271. Fer difusió entre la gent jove nouvinguda a la ciutat del Servei d’Atenció als Immigrants
Estrangers i Refugiats (SAIER) i els programes que porta a terme: informació i orientació
general de recursos i serveis a la ciutat, atenció social, assessorament jurídic, tramitació de la
documentació específica d’estrangeria, orientació per a la formació i la inserció laboral, i
informació per a l’aprenentatge de la llengua i inscripció a cursos bàsics.

- Agent responsable de la gestió: Direcció de Benestar Social

272. Incorporar en tots els Punts d’Informació Juvenil aquella informació necessària per poder
donar una atenció bàsica en qüestions d’estrangeria a joves nouvinguts.

- Agent responsable de la gestió: Gabinet Tècnic d’Immigració, Direcció de Joventut

273. Elaborar una campanya de promoció de l’associacionisme juvenil i d’acolliment a joves
nouvinguts d’origen immigrant que fomenti la participació d’aquests en entitats juvenils per tal
que puguin crear nous vincles socioafectius amb persones que ja fa temps que viuen a la
ciutat.

- Agent responsable de la gestió: Gabinet Tècnic d’Immigració, Direcció de Joventut

274. Promoure la participació al Consell de la Joventut de Barcelona d’aquelles entitats que, tenint
un grup estable de joves, estan formades principalment per persones nouvingudes a la ciutat
i/o per persones pertanyents a altres cultures.

- Agent responsable de la gestió: Gabinet Tècnic d’Immigració, Direcció de Joventut

275. Obrir una línia de suport, mitjançant l’atorgament de subvencions, per a aquells projectes
específics d’entitats sense afany de lucre que, posant especial èmfasi en la gent jove
nouvinguda a la ciutat, fomentin la incorporació de la gent jove a la vida associativa en les
seves múltiples formes (associacionisme educatiu, estudiantil, sindical, polític, social,
cultural...), o bé promoguin el desenvolupament d’actuacions en xarxa en les quals participin
entitats i col·lectius juvenils de diversa índole.

- Agent responsable de la gestió: Gabinet Tècnic d’Immigració
- Altres agents implicats: Direcció de Joventut

276. Promoure la participació del Consell de la Joventut de Barcelona en el Consell Municipal
d’Immigració com a espai en el qual establir vincles de col·laboració amb entitats formades
per persones d’origen immigrant o amb entitats que treballen per a la seva acollida i així
poder treballar per a objectius comuns.

- Agent responsable de la gestió: Gabinet Tècnic d’Immigració
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277. Mantenir i desenvolupar el Servei de detecció i contacte de Menors Estrangers Immigrants No
Acompanyats (MEINA), com a programa d’intervenció en menors i grups de menors
estrangers indocumentats, sense referents familiars, que viuen als carrers i espais públics de
la ciutat de Barcelona en situació de risc social greu.

- Agent responsable de la gestió: Direcció de Benestar Social, Direcció General
d’Atenció a la Infància i l’Adolescència de la
Generalitat de Catalunya

5.6.4. Àmbit d’intervenció: ACCESSIBILITAT

És un exercici de ciutadania responsable assegurar que des de l’àmbit municipal s’eliminarà qualsevol
barrera física i comunicativa que impedeixi que una persona amb discapacitat no tingui un accés
autònom a actes, serveis, espais... de la ciutat. Així també, caldrà implementar accions específiques
perquè aquestes persones tinguin les mateixes oportunitats per desenvolupar-se com les que poden
tenir la resta de la societat.

 Objectiu: Desenvolupar aquelles accions necessàries per tal de garantir la plena accessibilitat de
les persones amb discapacitat en els programes i serveis adreçats a la gent jove.

 Mesures:

278. Promoure la plena accessibilitat en totes les accions i mesures que s’inclouen en aquest pla
mitjançant el compliment del codi d’accessibilitat de Catalunya i la mesura de govern
municipal Criteris d’accessibilitat en l’organització d’actes públics municipals, així com les
adaptacions de les noves tecnologies: adaptació d’equips informàtics i aplicació de les
normes WAI (Web Accessibility Initiative).

- Agent responsable de la gestió: Direcció de Joventut, Districtes
- Altres agents implicats: Institut Municipal de Persones amb Discapacitat

279. Elaborar un pla d’adequació d’accessibilitat de tots els equipaments juvenils que hi ha a la
ciutat i portar a terme prioritàriament aquelles obres que impossibiliten totalment l’accés als
diferents serveis.

- Agent responsable de la gestió: Direcció de Joventut, Districtes
- Altres agents implicats: Institut Municipal de Persones amb Discapacitat

280. Tenir presents tots els criteris d’accessibilitat a l’hora de construir nous equipaments juvenils i
implementar serveis per a joves.

- Agent responsable de la gestió: Direcció de Joventut, Districtes
- Altres agents implicats: Institut Municipal de Persones amb Discapacitat

281. Establir que tots els Punts d’Informació Juvenil de la ciutat disposin d’un telèfon d’informació
al qual es puguin enviar missatges de text curts.

- Agent responsable de la gestió: Direcció de Joventut, Districtes
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282. Editar en vocabulari Braille aquells fullets que informin sobre serveis estables per a joves i fer
arribar aquests productes comunicatius molt especialment a aquelles entitats i col·lectius
juvenils formats per persones que tenen aquesta discapacitat.

- Agent responsable de la gestió: Direcció de Joventut, Districtes
- Altres agents implicats: Institut Municipal de Persones amb Discapacitat

283. Establir un canal de coordinació entre l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat
(IMPD) i la xarxa de Punts d’Informació Juvenil.

- Agent responsable de la gestió: Direcció de Joventut
- Altres agents implicats: Institut Municipal de Persones amb Discapacitat

284. Estudiar la viabilitat d’implementar la figura de l’assistent personal com a suport al
desenvolupament personal de les persones amb discapacitat.

- Agent responsable de la gestió: Direcció de Joventut, Institut Municipal de Persones
amb Discapacitat

5.6.5. Àmbit d’intervenció: ATENCIÓ SOCIAL

 Objectiu: Garantir l’atenció social als adolescents i joves en situació de risc en el marc de les
competències del municipi.

 Mesures:

285. Mantenir l’atenció individual a persones joves que es porta a terme des dels Centres de
Serveis Socials per tal de garantir la igualtat d’oportunitats i el dret a una vida saludable i
integrada (indicador de persones joves ateses de 15 a 29 anys).

- Agent responsable de la gestió: Direcció de Benestar Social, Districtes

286. Elaborar un pla de mesures específiques per tal de pal·liar les situacions de risc d’exclusió
social en què es troben moltes persones joves, especialment d’origen estranger, que han
estat en centres d’acollida fins als 18 anys.

- Agent responsable de la gestió: Direcció de Benestar Social

287. Garantir la bona cobertura de l’acció socioeducativa que es desenvolupa mitjançant el
programa A partir del carrer (educadors de carrer) en aquelles zones i territoris de la ciutat en
les quals s’identifiquen adolescents i joves que fan ús continuat de l’espai públic com a
gairebé únic espai de relació i convivència, i promoure entre aquests joves el coneixement i
l’apropament tant a equipaments juvenils com al teixit associatiu juvenil de l’entorn.

- Agent responsable de la gestió: Direcció de Benestar Social, Districtes
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288. Estudiar la viabilitat de l’atorgament d’ajuts a les associacions juvenils educatives per garantir
la participació continuada en les seves activitats ordinàries d’aquells infants, adolescents i
joves que així ho necessitin, seguint criteris socials similars als que s’usen per a la concessió
de beques a participants d’activitats homologades en la campanya de vacances d’estiu.

- Agent responsable de la gestió: Direcció de Benestar Social, Districtes

289. Obrir i desenvolupar una línia de treball del Servei de Mediació Intercultural de l’Ajuntament
de Barcelona per tal que pugui actuar de pont entre els col·lectius juvenils formats per
persones immigrades i la població autòctona, així com també entre col·lectius de diferents
cultures, per prevenir i resoldre els conflictes que es puguin donar en les relacions, de
manera que s’afavoreixi un canvi constructiu i la convivència ciutadana.

- Agent responsable de la gestió: Direcció de Benestar Social

290. Incloure una línia específica de treball amb joves en els plans de desenvolupament comunitari
que es portin a terme a la ciutat, intentant implicar-hi també les associacions juvenils del
territori o àmbit d’actuació, per tal de promoure la seva participació en la implementació de
projectes comunitaris i accions comunitàries d’intercanvi i solidaritat (bancs d’intercanvi
solidari, promoció del voluntariat i promoció del bon veïnatge).

- Agent responsable de la gestió: Direcció de Benestar Social, Districtes

291. Elaborar una sèrie de mesures que promoguin la reinserció social de joves institucionalitzats.

- Agent responsable de la gestió: Direcció de Benestar Social

292. Mantenir la concessió de beques per a la participació d’infants i adolescents en activitats
homologades dins la campanya de vacances d’estiu.

- Agent responsable de la gestió: Direcció de Benestar Social, Districtes

293. Incorporar com a mesura educativa en aquells casos que així es determini des de l’Equip
d’Atenció a la Infància i l’Adolescència en alt risc social (EAIA), la inclusió d’infants i
adolescents a les associacions juvenils educatives.

- Agent responsable de la gestió: Direcció de Benestar Social

294. Establir mecanismes de coordinació entre els diferents serveis d’educació social i els serveis
de promoció social que es desenvolupen per a joves: punts d’informació juvenil, casals de
joves, espais joves..., i que actuen en un mateix territori o districte, per tal de promoure la
realització d’accions conjuntes.

- Agent responsable de la gestió: Direcció de Benestar Social, Direcció de Joventut,
Districtes
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295. Crear un circuit de coordinacions, mitjançant l’establiment de protocols de relació, entre els
Centres de Serveis Socials, els Centres Oberts i les associacions juvenils de cada districte
per tal que infants, adolescents i joves, persones usuàries directament o indirectament
d’aquests centres, puguin incorporar-se a les activitats de les entitats i col·lectius juvenils.

- Agent responsable de la gestió: Direcció de Benestar Social, Districtes

296. Establir un mecanisme de coordinació estable entre els diferents serveis que actuen en el
camp juvenil des de les perspectives de la prevenció i la seguretat, l’educació, l’atenció social
i la promoció social.

- Agent responsable de la gestió: Direcció de Serveis de Prevenció, Institut
d’Educació, Direcció de Joventut, Direcció de
Benestar Social
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5.7. Cultura i nit jove

L’art i la cultura estan constantment canviant i formen part del patrimoni col·lectiu passat, present i futur,
al qual contribueixen les successives generacions. D’alguna manera, són el reflex de la societat. Els
joves, per la seva forma de viure la cultura i la seva capacitat d’iniciativa, exploració i innovació, creen i
desenvolupen un paper important en aquests canvis culturals. Per tant, és important que la gent jove
tingui accés a la cultura en totes les seves manifestacions i que tingui més oportunitats per potenciar la
seva creativitat, fins i tot, en nous àmbits. Cal, doncs, que des de les administracions s’adoptin mesures
que permetin als joves ser actors culturals, amb accés als coneixements i a les activitats creatives

D’altra banda, s’ha de tenir present que el pes social dels joves s’està desplaçant cada vegada més
cap a la nit. Els joves utilitzen la nit com un espai de relació i diversió en contraposició al dia, on el
temps lliure està marcat per les responsabilitats. A la vegada, la diversió nocturna sovint va lligada a
l’establiment de relacions personals amb amics –sentiment de pertinença i identificació amb el grup– i a
l’ocupació d’un temps i d’un espai que els són propis –per diferenciar-se dels grups d’adults i infants.

L’ús que fan els joves de la nit és divers, de la mateixa manera que el col·lectiu jove és heterogeni.
Malgrat la presència d’activitats professionals i d’estudis, és l’oci, i majoritàriament el d’arrel consumista
i els seus efectes (ús de l’espai públic, comportaments de risc, mobilitat...), el que n’és l’eix vertebrador.
Diversos són els elements que poden condicionar les percepcions i les actituds dels joves envers l’oci
nocturn. Variables com l’edat, el gènere, la situació socioeconòmica, les dificultats d’accés a l’habitatge,
el retard a l’hora d’abandonar la llar familiar, les expectatives de futur, valors..., són elements que,
d’una manera o altra, poden condicionar l’ús que fan els joves de la nit.

5.7.1. Àmbit d’intervenció: CONSUM I DIFUSIÓ CULTURAL

 Objectiu: Desenvolupar accions que permetin l’accés fàcil al consum cultural i alhora dissenyar
estratègies que possibilitin fer difusió de la creació jove de la ciutat.

 Mesures:

297. Mantenir el desenvolupament del Pla de Biblioteques de Barcelona, que assegura la
cobertura d’aquest tipus d’equipaments culturals a tots els territoris de la ciutat.

- Agent responsable de la gestió: Consorci de Biblioteques de Barcelona
- Altres agents implicats: Districtes, Institut de Cultura

298. Estendre a tota la ciutat l’existència d’una biblioteca de districte oberta de dilluns a diumenge i
adaptar els horaris de les biblioteques de barri a les necessitats i usos dels ciutadans
(biblioteques de districte: 65 hores / biblioteques de barri: 33-40 hores).

- Agent responsable de la gestió: Consorci de Biblioteques de Barcelona
- Altres agents implicats: Districtes, Institut de Cultura
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299. Elaborar una guia virtual per a la gent jove que expliqui de forma clara tots els descomptes en
consum cultural que es poden tenir a la ciutat mitjançant l’obtenció de carnets específics o la
subscripció o pertinença a clubs o cercles culturals d’iniciativa pública.

- Agent responsable de la gestió: Direcció de Joventut
- Altres agents implicats: Institut de Cultura, Consorci de Biblioteques de

Barcelona

300. Estudiar la possibilitat d’ampliar fins a l’edat de 25 anys els descomptes per a joves en tots
aquells equipaments (museus) i esdeveniments culturals (festivals) que es duguin a terme a
la ciutat i que siguin d’iniciativa municipal.

- Agent responsable de la gestió: Institut de Cultura

301. Promoure la difusió entre la gent jove, i facilitar-ne l’accés, d’aquelles experiències artístiques
internacionals que arriben a la ciutat i que esdevenen innovadores en qualsevol dels seus
nivells de creació o realització.

- Agent responsable de la gestió: Direcció de Joventut
- Altres agents implicats: Institut de Cultura

302. Desenvolupar accions que afavoreixin l’aprenentatge i el coneixement de la llengua catalana
entre la gent jove de la ciutat.

- Agent responsable de la gestió: Consorci de Normalització Lingüística de Barcelona

5.7.2. Àmbit d’intervenció: CREACIÓ JOVE

 Objectiu: Crear les estratègies necessàries a la ciutat que permetin als i a les joves de la ciutat
amb inquietuds creatives poder desenvolupar i donar a conèixer la seva obra.

 Mesures:

303. Definir una línia específica de treball a cada districte que permeti planificar el
desenvolupament d’activitats i serveis dissenyats i adreçats per al suport de la creació jove.

- Agent responsable de la gestió: Districtes, Direcció de Joventut
- Altres agents implicats: Institut de Cultura

304. Incorporar a les taules temàtiques territorials de cultura una línia de treball específica que
suposi l’impuls i la realització coordinada de programes i activitats de creació jove.

- Agent responsable de la gestió: Institut de Cultura, Districtes
- Altres agents implicats: Direcció de Joventut
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305. Desenvolupar la creació de certàmens i festivals que, tot coordinant aquells projectes que ja
s’estan fent des de diversos territoris o districtes i, per tant, donant-los major visibilitat,
esdevinguin veritables plataformes de difusió de la creació jove de la ciutat.

- Agent responsable de la gestió: Direcció de Joventut, Districtes
- Altres agents implicats: Institut de Cultura

306. Posar en marxa un programa de Viver de Projectes Culturals que possibiliti a la gent jove
disposar d’un espai on poder desenvolupar la seva obra artística en convivència amb altres
joves creadors.

- Agent responsable de la gestió: Institut de Cultura
- Altres agents implicats: Direcció de Joventut

307. Dissenyar i implementar un programa de suport per a emprenedors en matèria de projectes
socioculturals que vulguin desenvolupar-se professionalment en aquest àmbit.

- Agent responsable de la gestió: Barcelona Activa
- Altres agents implicats: Direcció de Joventut, Institut de Cultura

308. Mantenir i desenvolupar el programa cultural Espais Transformadors del Casal
d’Associacions Juvenils de Barcelona com a instrument de dinamització de les entitats i
col·lectius juvenils i difusió de les seves activitats i projectes, així com a plataforma de suport i
promoció d’iniciatives de creació jove.

- Agent responsable de la gestió: Institut de Cultura, Direcció de Joventut

309. Crear nous certàmens de creació jove vinculats a la promoció de valors cívics mitjançant l’ús
de les noves tecnologies.

- Agent responsable de la gestió: Direcció de Joventut
- Altres agents implicats: Regidoria Ciutat del Coneixement

310. Dissenyar i desenvolupar un programa que identifiqui diferents espais a la ciutat per tal de
donar sortida a aquells joves que desenvolupen la seva obra creativa mitjançant els grafits.

- Agent responsable de la gestió: Direcció de Joventut
- Altres agents implicats: Districtes, Institut de Cultura, Consorci de

Biblioteques...

311. Establir un circuit de promoció per tal que aquelles persones joves que, havent participat en
alguna de les activitats i projectes de creació jove i havent estat destacades per algun motiu
i/o criteri artístic, puguin participar i donar a conèixer la seva obra en algun dels certàmens o
festivals artístics i culturals que, de manera estable, periòdica i de cert reconeixement social,
tenen lloc a la ciutat.

- Agent responsable de la gestió: Institut de Cultura, Direcció de Joventut
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312. Participar en aquelles xarxes que afavoreixin l’intercanvi cultural entre ciutats i possibilitin la
promoció i la difusió de joves creadors d’àmbit internacional.

- Agent responsable de la gestió: Institut de Cultura
- Altres agents implicats: Direcció de Joventut

313. Vertebrar una línia específica de serveis de promoció a la creació jove en un dels
equipaments juvenils (espai jove) a construir a la ciutat.

- Agent responsable de la gestió: Direcció de Joventut, Districtes
- Altres agents implicats: Institut de Cultura

314. Establir i donar a conèixer una xarxa de recursos per a la creació jove basada en aquells
espais i serveis que permetin a la gent jove rebre el suport necessari per al desenvolupament
de la seva obra creativa.

- Agent responsable de la gestió: Institut de Cultura
- Altres agents implicats: Districtes, Direcció de Joventut

315. Editar una guia bàsica (virtual) d’aquells festivals i concursos que es porten a terme a la ciutat
i que tenen per objectiu la promoció i difusió de la creació jove.

- Agent responsable de la gestió: Direcció de Joventut
- Altres agents implicats: Districtes, Institut de Cultura

316. Iniciar una línia de treball amb agents culturals privats per tal de col·laborar en l’organització i
el desenvolupament d’accions destinades al foment i difusió de la creació jove.

- Agent responsable de la gestió: Direcció de Joventut, Districtes

317. Col·laborar amb el Consell de la Joventut de Barcelona per tal d’obrir una línia específica de
treball que possibiliti l’apropament i la col·laboració en aquesta xarxa associativa juvenil, tant
dels grups i col·lectius de joves que participen en entitats de cultura popular i tradicional, com
d’aquells que s’agrupen per fer difusió de la seva obra artística.

- Agent responsable de la gestió: Direcció de Joventut
- Altres agents implicats: Institut de Cultura

318. Convidar el Consell de la Joventut de Barcelona a participar en aquelles taules de debat que
es puguin crear dins l’àmbit municipal per tal de dissenyar i implementar accions futures en
temàtica cultural de ciutat.

- Agent responsable de la gestió: Institut de Cultura
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319. Elaborar un cens de grups musicals joves que serveixi, d’una banda, per fer promoció dels
grups que el componen i, per una altra banda, identificar el nombre aproximat de joves que
es mouen en el món de la creació musical així com les seves tendències artístiques.

- Agent responsable de la gestió: Direcció de Joventut, Districtes
- Altres agents implicats: Institut de Cultura

5.7.3. Àmbit d’intervenció: SERVEIS I ACTIVITATS NOCTURNES (BONANITJOVEBCN)

 Objectiu: Donar suport a l’organització d’activitats nocturnes que promoguin la participació de la
gent jove i oferir serveis en horari nocturn que siguin de la seva utilitat.

 Mesures:

320. Mantenir i ampliar la xarxa de sales d’estudi nocturnes permanents, principalment a partir de
l’obertura d’aquest servei en les biblioteques de districte.

- Agent responsable de la gestió: Direcció de Joventut
- Altres agents implicats: Consorci de Biblioteques de Barcelona, Districtes

321. Mantenir i ampliar la xarxa de sales d’estudi nocturnes puntuals, principalment a partir de
l’obertura d’aquest servei en biblioteques de barri, equipaments municipals i centres
d’educació secundària.

- Agent responsable de la gestió: Direcció de Joventut
- Altres agents municipals: Districtes

322. Crear i implementar els criteris que es defineixin en el programa funcional d’una sala d’estudi
nocturna (puntual) per tal de garantir la qualitat del servei.

- Agent responsable de la gestió: Direcció de Joventut
- Altres agents implicats: Districtes

323. Mantenir l’oferta d’activitats que es porten a terme des de les diferents sales d’estudi
nocturnes permanents, impulsant principalment la creació i coordinació de grups de conversa
de diferents idiomes, així com l’organització de xerrades que donin a conèixer i millorin les
tècniques d’estudi.

- Agent responsable de la gestió: Direcció de Joventut
- Altres agents implicats: Consorci de Biblioteques de Barcelona, Districtes

324. Estudiar la possibilitat de promoure i donar a conèixer l’obertura de poliesportius municipals a
la nit (a partir de les 21.00 h) i obrir una quota específica per a joves per a aquesta franja
horària.

- Agent responsable de la gestió: Institut Barcelona Esports i Districtes
- Altres agents implicats: Direcció de Joventut i entitats i empreses gestores de

les instal·lacions esportives municipals
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325. Iniciar l’obertura d’equipaments juvenils (espais joves i casals de joves) en horari nocturn els
dijous, els divendres i els dissabtes.

- Agent responsable de la gestió: Direcció de Joventut, Districtes

326. Establir una sèrie de mesures que permetin fer un ús parcial i autoritzat durant la nit de
diversos espais públics com poden ser els parcs i jardins, i les platges.

- Agent responsable de la gestió: Institut de Parcs i Jardins, Districtes

327. Mantenir el suport a la realització d’activitats nocturnes sempre i quan aquestes es tinguin lloc
bé a partir d’una iniciativa juvenil o en col·laboració amb entitats o grups de joves, o bé en
base a l’exposició d’una línia de treball estable amb joves que s’està portant a terme des d’un
equipament o servei.

- Agent responsable de la gestió: Direcció de Joventut, Districtes

328. Vetllar pel compliment de l’ordenança de mesures per fomentar i garantir la convivència  a
l’espai públic de Barcelona quant a la realització d’activitats nocturnes en equipaments i
espais públics, tenint com a premissa principal el descans veïnal i adoptant mesures
específiques de reducció del soroll, limitació horària...

- Agent responsable de la gestió: Direcció de Joventut, Districtes

5.7.4. Àmbit d’intervenció: MOBILITAT NOCTURNA (PROGRAMA BONANITJOVEBCN)

 Objectiu: Promoure l’ampliació del transport públic nocturn pel que fa tant a la seva xarxa com als
seus horaris, així com afavorir l’ús de la bicicleta en aquest espai de temps.

 Mesures:

329. Estudiar la viabilitat de posar en funcionament les línies de metro de manera ininterrompuda
des del divendres fins al diumenge, mantenint d’aquesta manera l’obertura nocturna dels
divendres i dissabtes.

- Agent responsable de la gestió: Autoritat del Transport Metropolità

330. Augmentar, en la mesura que els recursos financers ho permetin, la freqüència de pas dels
autobusos nocturns principalment en aquella franja horària en la qual el servei de metro està
fora de funcionament, i especialment en aquelles nits en què es preveu una major afluència
de persones usuàries.

- Agent responsable de la gestió: Autoritat del Transport Metropolità
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331. Augmentar, en la mesura que els recursos financers ho permetin, paulatinament i segons
necessitats dels territoris, la xarxa d’autobusos nocturns per tal de millorar la cobertura a
totes les zones de la ciutat.

- Agent responsable de la gestió: Autoritat del Transport Metropolità

332. Fer difusió de les xarxes de transport públic nocturn i les possibilitats de moure’s en bicicleta
a la nit que ofereix la ciutat en les publicacions per a joves (agenda, diari...) que portin a
terme des de la Regidoria de Joventut.

- Agent responsable de la gestió: Direcció de Joventut

5.7.5. Àmbit d’intervenció: MEDIACIÓ A LA NIT (PROGRAMA BONANITJOVEBCN)

 Objectiu: Desenvolupar estratègies per a la mediació de conflictes a la nit en les quals també hi
hagi la participació del col·lectiu juvenil per tal de garantir que siguin escoltades les seves
demandes i necessitats, i puguin adoptar-se mesures acordades per tots els agents socials
implicats en l’ús de la nit.

 Mesures:

333. Fer difusió en diversos àmbits de les opinions que té la gent jove sobre l’ús de la nit,
recollides en la publicació nitjovebcn, i que són fruit d’un procés participatiu fet amb joves per
tal de recollir la seva opinió sobre els usos nocturns de la ciutat.

- Agent responsable de la gestió: Direcció de Joventut

334. Promoure la creació d’espais de debat i de discussió als territoris o districtes, amb la
participació representativa de joves de l’àmbit d’actuació, que possibilitin l’acord entre els
diferents agents socials i col·lectius que, d’una manera o altra, estan implicats en l’ús i la
gestió de la nit.

- Agent responsable de la gestió: Districtes
- Altres agents implicats: Direcció de Joventut

335. Establir mesures de mediació a la nit que també recullin les demandes i propostes que fa la
gent jove sobre aquest tema.

- Agent responsable de la gestió: Districtes

336. Promoure la participació del Consell de la Joventut de Barcelona en tots aquells espais de
debat i interlocució que, en l’àmbit de ciutat, es portin a terme per tal de tractar qüestions
referents al disseny i a l’avaluació d’estratègies que tinguin a veure amb l’ús social del temps
a la ciutat i, en especial, d’aquelles que puguin intervenir en la franja horària nocturna.

- Agent responsable de la gestió: Regidor de Nous Usos Socials del Temps
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337. Impulsar la millora en la realització d’inspeccions tècniques als locals d’oci nocturn per tal de
garantir tant la higiene d’aquests espais, com la seguretat de les persones usuàries.

- Agent responsable de la gestió: Direcció de Serveis de Comerç i Consum

338. Col·laborar amb el Consell de la Joventut de Barcelona en el desplegament de campanyes i
projectes comunitaris sobre el soroll que tinguin per objectiu aconseguir una major
consciència de la necessitat de compaginar el dret a l’oci amb el dret al descans, igual que
per combatre aquell soroll de motos i motocicletes que és una agressió a la qualitat de vida
de la ciutat.

- Agent responsable de la gestió: Direcció de Serveis de Programes Ambientals
- Altres agents implicats: Direcció de Joventut, Districtes
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5.8. Consum i turisme

Els darrers anys, la gent joves s’ha convertit en un dels objectius de l’actual societat de consum
(influència dels mitjans de comunicació, tècniques de màrqueting i publicitat...) que fa que moltes
vegades consumeixi de forma poc racional, sense gaire relació amb les seves necessitats. La
informació, l’educació i la defensa dels drets dels joves com a consumidors són elements importants
per a la millora de la seva qualitat de vida.

D’altra banda, també cal tenir present que la ciutat de Barcelona s’ha convertit en un focus turístic a
escala internacional. Molts dels turistes que arriben a la ciutat són joves; per tant, és convenient també
que aquest col·lectiu conegui, a més dels trets culturals i artístics que són propis de Barcelona, la
nombrosa activitat sociocultural que s’hi desenvolupa.

5.8.1. Àmbit d’intervenció: CONSUM JUVENIL

 Objectiu: Promoure el consum responsable entre la gent jove i desenvolupar aquells mecanismes
que facilitin a la gent jove de la ciutat conèixer quins són els seus drets com a consumidors.

 Mesures:

339. Promoure campanyes, en col·laboració amb el Consell de la Joventut de Barcelona,
adreçades a la gent jove per tal que coneguin quins són els seus drets com a persones
consumidores i sàpiguen on adreçar-se per tal de fer arribar les seves possibles denúncies,
queixes i reclamacions.

- Agent responsable de la gestió: Direcció de Serveis de Comerç i Consum
- Altres agents implicats: Direcció de Joventut

340. Promoure campanyes, en col·laboració amb el Consell de la Joventut de Barcelona,
adreçades a la gent jove que promoguin valors i hàbits per a un consum responsable.

- Agent responsable de la gestió: Direcció de Serveis de Comerç i Consum
- Altres agents implicats: Direcció de Joventut

341. Donar a conèixer entre la gent jove l’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor (OMIC),
com a servei que té per objectiu ajudar les persones consumidores i usuàries a defensar els
seus drets per mitjà de la informació prèvia, l’assessorament i la recepció de reclamacions en
temes de consum.

- Agent responsable de la gestió: Direcció de Serveis de Comerç i Consum
- Altres agents implicats: Direcció de Joventut

342. Mantenir la participació de representants de la gent jove, ja sigui mitjançant el Consell de la
Joventut de Barcelona o bé a través d’associacions juvenils especialitzades en la temàtica de
consum, en el Consell Municipal de Consum.

- Agent responsable de la gestió: Direcció de Serveis de Comerç i Consum
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343. Promoure que el Departament de Consum, Comerç i Turisme de la Generalitat de Catalunya
impliqui organitzacions ecologistes en el desenvolupament i implementació en l’ensenyament
reglat de mòduls o crèdits de formació sobre consum.

- Agent responsable de la gestió: Direcció de Serveis de Comerç i Consum, Institut
d’Educació

344. Fer una campanya específica adreçada a la gent jove que promogui el consum als mercats
municipals de la ciutat per fomentar aquests espais comercials de proximitat i de relació.

- Agent responsable de la gestió: Institut Municipal de Mercats
- Altres agents implicats: Direcció de Joventut

345. Dur a terme campanyes dirigides principalment a la gent jove per tal de donar a conèixer els
usos adequats i evitar riscos innecessaris associats a l’ús de les noves tecnologies.

- Agent responsable de la gestió: Regidoria de Ciutat del Coneixement
- Altres agents implicats: Direcció de Joventut

5.8.2. Àmbit d’intervenció: TURISTES ESTRANGERS

 Objectiu: Promoure l’acollida de joves turistes estrangers desenvolupant accions que els facilitin el
bon coneixement cívic i sociocultural de la ciutat.

 Mesures:

346. Elaborar un paquet específic de productes (llocs d’interès, transports, esdeveniments
culturals...) per al turisme jove estranger que li permeti conèixer la ciutat principalment a partir
de la nombrosa activitat sociocultural que s’hi desenvolupa.

- Agent responsable de la gestió: Direcció de Promoció Turística i Qualitat de Vida

347. Establir una sèrie de mesures que afavoreixin la visita turística de Barcelona mitjançant l’ús
de la bicicleta.

- Agent responsable de la gestió: Direcció de Promoció Turística i Qualitat de Vida

348. Promoure en els productes adreçats al turisme el coneixement d’aquells comportaments
cívics que configuren la realitat social de la ciutat.

- Agent responsable de la gestió: Direcció de Promoció Turística i Qualitat de Vida
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5.9. Sostenibilitat, manteniment i mobilitat ciutadana

La forma en què s’està desenvolupant el món perjudica severament el planeta. És per això que cal
promoure el desenvolupament sostenible per fer front a aquesta problemàtica. El desenvolupament
sostenible és l’expressió usada per conjuntar l’economia i l’ecologia amb la finalitat de millorar la nostra
qualitat de vida de manera equitativa entre tots els pobles, tenint en compte les oportunitats que oferim
a les generacions futures per satisfer les seves necessitats. En definitiva, es tracta d’aconseguir
l’harmonia entre el medi natural i l’humà tenint en compte les necessitats socials, les possibilitats
tècniques, el marc ètic i la disponibilitat de recursos naturals.

Cal fomentar l’educació ambiental, entesa com el procés permanent en el qual les persones i la
col·lectivitat cobren consciència del seu medi, i adquireixen els coneixements, els valors, les
competències, l’experiència i la voluntat que els capacita per actuar, individualment i col·lectivament,
per tal de resoldre els problemes actuals i futurs del medi ambient.

D’altra banda, el primer principi d’una mobilitat sostenible és reduir les necessitats de desplaçament
degudes a les insuficiències del lloc on vivim. Malgrat tot, la mobilitat és un element habitual a la nostra
vida quotidiana, ja que ens desplacem per anar a estudiar, quedar amb els amics o anar a treballar.
Totes aquestes accions caldria fer-les sense necessitat de dependre del transport privat motoritzat. Els
impactes ambientals associats a la mobilitat són una de les causes de contaminació atmosfèrica,
acústica i de despesa d’energia més importants que existeixen. La bicicleta és el mitjà idoni per fer
desplaçaments per la ciutat sense provocar aquests efectes negatius. Per desplaçar-se, la bicicleta es
converteix en una opció estalviadora, saludable, sostenible i democràtica. Per això caldria promoure’n
l’ús.

5.9.1. Àmbit d’intervenció: EDUCACIÓ PER A UNA SOCIETAT SOSTENIBLE

 Objectiu: Fomentar els hàbits sostenibles entre la població, fent èmfasi especialment en aquells
sectors de la població que es troben en període de formació.

 Mesures:

349. Impulsar l’Agenda 21 de les entitats juvenils com un projecte que serveix per incorporar els
principis de sostenibilitat en el funcionament de les associacions millorant les seves pròpies
pràctiques i projectant valors de compromís cap a l’exterior.

- Agent responsable de la gestió: Direcció de Serveis de Programes Ambientals

350. Elaborar i oferir recursos als centres d’educació secundària, entitats i equipaments juvenils,
perquè puguin fomentar la recollida selectiva de deixalles.

- Agent responsable de la gestió: Direcció de Serveis de Neteja Urbana
- Altres agents implicats: Direcció de Serveis de Programes Ambientals
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351. Mantenir i desenvolupar campanyes de conscienciació ciutadana que a més de promoure el
reciclatge de residus, fomentin també els hàbits en la reducció de residus, la reutilització i la
reparació, i donin a conèixer d’una manera més evident les conseqüències de no tenir
costums quotidians sostenibles.

- Agent responsable de la gestió: Direcció de Serveis de Programes Ambientals
- Altres agents implicats: Direcció de Serveis de Neteja Urbana

352. Impulsar el programa Agenda 21 Escolar als centres d’ensenyament secundari de la ciutat
com a projecte per augmentar l’educació ambiental i el protagonisme de la gent jove en el
canvi del seu centre escolar i de la comunitat.

- Agent responsable de la gestió: Direcció de Serveis de Programes Ambientals

353. Col·laborar amb les universitats per tal de continuar l’ambientalització dels currículums
formatius, de tal manera que l’ensenyament superior incorpori els criteris de l’educació per la
sostenibilitat.

- Agent responsable de la gestió: Direcció de Serveis de Programes Ambientals

354. Elaborar el Pla Municipal d’Educació Ambiental, que reculli, coordini i impulsi les accions
educatives en aquesta matèria.

- Agent responsable de la gestió: Direcció de Serveis de Programes Ambientals
- Altres agents implicats: Institut d’Educació, Institut de Cultura, Zoo de

Barcelona, Institut de Parcs i Jardins

5.9.2. Àmbit d’intervenció: MANTENIMENT I SERVEIS URBANS

 Objectiu: Adequar el mobiliari urbà, els serveis urbans, així com el manteniment d’aquests, seguint
criteris sostenibles, a les necessitats actuals de la ciutadania, en especial del col·lectiu jove.

 Mesures:

355. Mantenir i ampliar la xarxa de fonts a la ciutat per al consum públic d’aigua garantint-ne en tot
moment les condicions higièniques corresponents, donat l’ús continuat que en fan
principalment la gent jove de la primera franja d’edat (15 a 19 anys).

- Agent responsable de la gestió: Direcció de Serveis d’Infraestructures Urbanes

356. Ampliar la instal·lació de lavabos públics principalment en aquelles zones i activitats de gran
concurrència de persones.

- Agent responsable de la gestió: Direcció de Serveis d’Infraestructures Urbanes
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357. Ampliar la xarxa de contenidors de residus a la ciutat, així com de les papereres, i alhora
estudiar la viabilitat d’establir un nou model que també permeti la recollida selectiva de
deixalles.

- Agent responsable de la gestió: Direcció de Serveis d’Infraestructures Urbanes

358. Establir com a criteri sostenible que els materials que es facin servir per al disseny i
realització del mobiliari urbà siguin prioritàriament d’origen reciclat.

- Agent responsable de la gestió: Direcció de Serveis d’Infraestructures Urbanes

359. Desenvolupar la xarxa de punts verds existents a la ciutat i ampliar la cobertura dels punts
verds mòbils sobretot pel que fa a la seva franja horària.

- Agent responsable de la gestió: Direcció de Serveis d’Infraestructures Urbanes

360. Instal·lar cendrers a l’espai públic tot aprofitant el mobiliari urbà existent.

- Agent responsable de la gestió: Direcció de Serveis d’Infraestructures Urbanes

5.9.3. Àmbit d’intervenció: TRANSPORT PÚBLIC

 Objectiu 1: Establir mesures d’abaratiment que possibilitin a la gent jove l’ús fàcil del transport
públic.

 Mesures:

361. Estudiar la viabilitat per a la redefinició de la targeta jove multiviatge (T-Jove) per tal que
permeti l’ús il·limitat de desplaçaments per a un període de 30 dies, a partir de la primera
cancel·lació, a les zones delimitades per la primera validació, en tots els modes de transport
segons les zones a travessar (d’1 a 6 zones) i amb un cost de 35 euros (zona 1).

- Agent responsable de la gestió: Autoritat del Transport Metropolità

362. Possibilitar l’obtenció, en la mesura que ho permetin els recursos financers, de les modalitats
de les targetes T-Jove fins als 25 anys, si s’acredita que s’estan cursant estudis en
universitats o en centres docents d’ensenyaments reglats, o bé que s’està en situació d’atur.

- Agent responsable de la gestió: Autoritat del Transport Metropolità

Objectiu 2: Desenvolupar eines de comunicació que facilitin l’ús del transport públic, així com millorar
els sistemes de vigilància i de seguretat.
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 Mesures:

363. Promoure la millora dels mecanismes de seguretat tant als accessos i andanes de les
estacions de metro, com a les parades d’autobús, principalment en la franja horària nocturna.

- Agent responsable de la gestió: Autoritat del Transport Metropolità

364. Establir una sèrie de mesures, especialment en la franja horària nocturna, que permeti saber
a les persones usuàries el temps que falta perquè el bus arribi a la parada corresponent.

- Agent responsable de la gestió: Autoritat del Transport Metropolità

 Objectiu 3: Fer difusió del transport públic tot incidint en els seus avantatges i donar a conèixer els
diferents serveis que es posen en funcionament.

 Mesures:

365. Fomentar l’ús del transport públic entre la gent jove mitjançant la realització de promocions
puntuals que possibilitin l’adquisició d’entrades a preu reduït a esdeveniments culturals.

- Agent responsable de la gestió: Autoritat del Transport Metropolità

366. Fer difusió entre la gent jove, mitjançant les publicacions que van adreçades a aquest
segment de la població, de la xarxa de transport públic existent a la ciutat així com de les
promocions i descomptes específics per a joves.

- Agent responsable de la gestió: Direcció de Joventut

367. Oferir a l’alumnat d’educació secundària visites específiques que, amb l’objectiu de promoure
l’ús del transport públic, donin a conèixer les instal·lacions del metro, expliquin com es
controla la xarxa de transports metropolitans, quines són les principals problemàtiques per al
desenvolupament d’una bona gestió de transports i quins són els projectes a realitzar en un
futur.

- Agent responsable de la gestió: Autoritat del Transport Metropolità

5.9.4. Àmbit d’intervenció: ÚS DE LA MOTO

 Objectiu: Elaborar un pla estratègic de la moto donat que aquest és un vehicle d’ús molt estès a la
ciutat, principalment entre la gent jove.

 Mesures:

368. Desenvolupar tot un seguit de mesures en relació amb l’ús de la moto a la ciutat, tenint en
compte que és un dels vehicles més usats per la gent jove, que facin referència sobre
qüestions com: educació i formació, seguretat, infraestructures i aspectes legals.

- Agent responsable de la gestió: Direcció de Serveis de Mobilitat
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5.9.5. Àmbit d’intervenció: ÚS DE LA BICICLETA

 Objectiu: Promoure l’ús de la bicicleta i establir tota una sèrie de mesures que permetin el fàcil ús
d’aquest mitjà de transport a la ciutat.

 Mesures:

369. Facilitar l’ús de la bicicleta i el coneixement de la ciutat d’una forma distinta a partir del
desenvolupament sostingut del parc públic de bicicletes de lloguer en l’àmbit municipal,
també obert durant la franja horària nocturna i que permeti que la devolució de la bicicleta es
pugui efectuar al lloc de destí per tal de promoure l’ús d’aquest transport també en trajectes
únics d’anada o de tornada, d’acord amb la implantació de les anomenades zones 30 (límit
de velocitat dels vehicles a motor) i les zones de prioritat invertida a diferents districtes i
territoris de la ciutat.

- Agent responsable de la gestió: Oficina de la Bicicleta

370. Crear normatives i modificar aquelles ordenances que calgui per afavorir la millor implantació
dels diferents tipus d’aparcaments: per a residents, al carrer, a nodes de transports, i elaborar
un Pla Marc d’Estacionament i Aparcament de la Bicicleta a Barcelona.

- Agent responsable de la gestió: Oficina de la Bicicleta

371. Crear un sistema de protecció de bicicletes contra robatoris per disminuir el nombre d’aquests
successos i augmentar el retorn de la bicicleta robada i recuperada al seu propietari.

- Agent responsable de la gestió: Oficina de la Bicicleta

372. Encarregar l’elaboració d’un estudi econòmic independent sobre els costos i els beneficis de
promoure l’ús quotidià de la bicicleta a Barcelona.

- Agent responsable de la gestió: Oficina de la Bicicleta

373. Crear el programa La Bicicleta als IES amb establiment d’aparcaments, àrees de circulació i
promoció de l’ús de la bici, que faciliti els desplaçaments als Centres d’Educació Secundària.

- Agent responsable de la gestió: Oficina de la Bicicleta

374. Crear el programa Bicicampus amb aparcaments de bicicletes gratuïtes o de baix cost, un
equip operatiu de manteniment i recollida, i suports de promoció i difusió, per facilitar els
desplaçaments als campus universitaris.

- Agent responsable de la gestió: Oficina de la Bicicleta

375. Promoure l’ús de la bici entre la gent jove per apropar-se al petit comerç en el marc de la
campanya Comerç de proximitat amb bicicleta.

- Agent responsable de la gestió: Oficina de la Bicicleta
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376. Incorporar la variable d’edat (15 a 29 anys: 15-19, 20-24, 25-29) per analitzar en profunditat el
segment jove en l’apartat d’ús de la bicicleta de l’Enquesta de Mobilitat.

- Agent responsable de la gestió: Oficina de la Bicicleta

377. Elaborar una campanya de sensibilització dirigida principalment a les persones que
condueixen vehicles motoritzats per tal que extremin les precaucions a l’hora de circular per
la ciutat.

- Agent responsable de la gestió: Oficina de la Bicicleta

378. Augmentar el nombre de carrils bici existents per tal de facilitar l’ús d’aquest transport a la
ciutat tot establint espais específics per a la seva circulació diferenciats d’aquells que són per
als vehicles motoritzats i per als vianants.

- Agent responsable de la gestió: Oficina de la Bicicleta

379. Fer difusions periòdiques, mitjançant l’edició de materials comunicatius adients, per tal de
donar a conèixer les possibilitats que ofereix la ciutat per circular i moure’s en bicicleta, i
també per difondre aquelles recomanacions, principalment sobre seguretat, que cal tenir en
compte a l’hora de fer ús d’aquest mitjà de transport.

- Agent responsable de la gestió: Oficina de la Bicicleta

380. Afavorir la col·locació d’aparcaments gratuïts de bicicletes a zones properes tant a
equipaments juvenils (punts d’informació juvenil, casals de joves i espais joves), com a
entitats juvenils.

- Agent responsable de la gestió: Oficina de la Bicicleta

381. Augmentar la col·locació d’aparcaments de bicicletes, gratuïts o de baix cost, en zones
properes a llocs de la ciutat d’especial interès turístic, per tal de promoure un turisme
sostenible a la ciutat, i en zones d’oci nocturn per a joves, per tal de fomentar l’ús d’aquest
transport a la nit.

- Agent responsable de la gestió: Oficina de la Bicicleta

382. Fer difusió entre la gent jove de la ciutat, i en especial a les entitats juvenils, dels serveis que
ofereix l’Oficina de la Bicicleta.

- Agent responsable de la gestió: Oficina de la Bicicleta

383. Establir un canal de comunicació entre els Punts d’Informació Juvenil de la ciutat i l’Oficina de
la Bicicleta.

- Agent responsable de la gestió: Oficina de la Bicicleta
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384. Fer difusió entre la gent jove, mitjançant les publicacions d’iniciativa municipal, de les
possibilitats que ofereix la ciutat per moure’s en bicicleta.

- Agent responsable de la gestió: Oficina de la Bicicleta

385. Donar suport a les associacions i els col·lectius juvenils de la ciutat per tal que desenvolupin
campanyes de promoció de l’ús de la bicicleta, adreçades principalment als seus membres,
per tal que incorporin l’ús d’aquest transport en les activitats ordinàries de l’entitat.

- Agent responsable de la gestió: Oficina de la Bicicleta

386. Garantir la participació del Consell de la Joventut de Barcelona en aquells espais de debat i
interlocució d’iniciativa municipal en els quals es tractin aquells temes relacionats tant amb el
foment i la promoció de l’ús de la bicicleta com amb la millora de la mobilitat urbana dels
vianants.

- Agent responsable de la gestió: Oficina de la Bicicleta
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5.10. Pau i globalització justa

Arreu, a Europa també, la pau ha de ser construïda sobre la base de la distensió, la mútua confiança, la
coexistència pacífica i la cooperació en tots els àmbits, aprofundint en la democràcia i la llibertat. Per
això s’ha de promoure la relació i l’intercanvi entre joves de tots els continents com a eina bàsica en la
formació d’una ciutadania sense tabús i compromesa en la cooperació i la solidaritat entre els pobles.

5.10.1. Àmbit d’intervenció: EDUCACIÓ PER LA PAU

 Objectiu: Dissenyar accions de caire educatiu que sensibilitzin la societat civil per a l’assoliment
d’unes condicions de pau tant en l’àmbit local com en l’internacional.

 Mesures:

387. Promoure la realització d’accions educatives, adreçades tant a centres d’educació secundària
com a entitats i equipaments juvenils, organitzades per entitats que desenvolupen programes
de foment de la pau i que se centrin principalment en l’anàlisi i el coneixement de les arrels
de les desigualtats.

- Agent responsable de la gestió: Barcelona Solidària
- Altres agents implicats: Institut d’Educació, Consorci d’Educació

388. Mantenir la realització, cada dos anys i en col·laboració amb el Consell de la Joventut de
Barcelona i aquells agents socials que es creguin oportuns en aquell moment, de la Trobada
d’Entitats Juvenils i de Cooperació Euromediterrànies com a espai de formació i intercanvi
entre associacions i col·lectius provinents, principalment, d’Europa i de la conca Mediterrània
que afavoreixi la realització de futurs projectes d’intercanvi i de cooperació.

- Agent responsable de la gestió: Direcció de Joventut
- Altres agents implicats: Direcció de Participació

389. Establir a totes les biblioteques de la ciutat un nou apartat bibliogràfic que agrupi totes
aquelles publicacions que facin referència al coneixement de conceptes relacionats amb la
pau i la globalització justa.

- Agent responsable de la gestió: Consorci de Biblioteques de Barcelona

390. Donar el màxim de facilitats a aquelles entitats sense afany de lucre que vulguin organitzar a
l’espai públic accions i/o activitats que promoguin tant el coneixement de situacions socials
d’arreu del món en les quals hi ha absència de pau, així com el desenvolupament de les
condicions de pau de la nostra societat.

- Agent responsable de la gestió: Direcció de Participació, Districtes



116

391. Desaconsellar la realització d’aquelles accions i/o manifestacions públiques que suposin
l’exposició tant de símbols militars com el foment de certs valors allunyats del treball per
gaudir d’unes condicions de pau.

- Agent responsable de la gestió: Direcció de Participació, Districtes

5.10.2. Àmbit d’intervenció: GLOBALITZACIÓ JUSTA I SOLIDÀRIA

 Objectiu: Treballar per al foment d’una globalització justa i solidària.

 Mesures:

392. Promoure el coneixement i el desenvolupament del comerç just mitjançant la instal·lació de
màquines expenedores d’aliments i de begudes d’aquest tipus als centres d’educació
secundària, equipaments juvenils i altres serveis municipals.

- Agent responsable de la gestió: Direcció Tècnica de Solidaritat i Cooperació
Internacional, Direcció de Participació

393. Prioritzar el suport, dins del programa BCN Intercanvis Juvenils, a aquells projectes que es
portin a terme amb col·lectius juvenils que pateixen o han sofert recentment situacions socials
de desigualtat i injustícia.

- Agent responsable de la gestió: Direcció de Joventut

394. Garantir el suport al Consell de la Joventut de Barcelona per a la realització de projectes
internacionals de cooperació que tinguin com a principal objectiu la formació i la consolidació
de xarxes juvenils en altres ciutats i països, principalment, de la conca mediterrània.

- Agent responsable de la gestió: Direcció Tècnica de Solidaritat i Cooperació
Internacional

395. Donar suport a projectes de cooperació i ajut humanitari internacional tenint en compte una
sèrie de criteris i requisits establerts: que afavoreixin les necessitats primàries de les
poblacions destinatàries, que es desenvolupin en col·laboració amb la contrapart, que
contribueixin al desenvolupament sostenible, que respectin la identitat cultural...

- Agent responsable de la gestió: Barcelona Solidària

396. Establir una sèrie de mesures que facilitin l’organització de projectes de cooperació juvenil
mitjançant l’acollida de grups i entitats juvenils provinents de països empobrits, de zones en
conflicte bèl·lic o d’estats que no respecten els drets humans.

- Agent responsable de la gestió: Direcció Tècnica de Solidaritat i Cooperació
Internacional
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397. Donar a conèixer entre la gent jove els serveis i les activitats que desenvolupa la Casa del
Món, així com les entitats de cooperació internacional de la ciutat.

- Agent responsable de la gestió: Direcció Tècnica de Solidaritat i Cooperació
Internacional

398. Establir un canal estable de comunicació entre la Casa del Món, el Casal d’Associacions
Juvenils de Barcelona i els Punts d’Informació Juvenil, per tal de compartir informació i
possibilitar l’impuls d’accions i/o la difusió d’accions solidàries.

- Agent responsable de la gestió: Direcció Tècnica de Solidaritat i Cooperació
Internacional

- Altres agents implicats: Direcció de Joventut
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6. SEGUIMENT, MILLORA I AVALUACIÓ DEL PLAJOVEBCN 2006-2010

A l’hora d’implementar aquest pla, cal tenir ben present, d’una banda, la importància de disposar
d’aquella estructura que possibiliti impulsar i coordinar totes les accions previstes, i, per una altra, el
dinamisme de les pròpies polítiques de joventut en tant que es construeixen dia a dia a partir de tots els
actors implicats, principalment, a partir de les necessitats del col·lectiu jove de la ciutat. Per tant, caldrà
estar alerta i estar preparats per poder donar resposta a una realitat sovint força variable i canviant.

Així doncs, per tal de garantir l’execució de les accions previstes en aquest pla, es fa del tot necessari
tenir presents i desenvolupar les següents mesures:

399. Garantir una estructura de gestió municipal que possibiliti disposar dels recursos econòmics i
humans per a l’assoliment dels objectius previstos.

400. Ésser conscients de la possibilitat de dissenyar i implementar noves accions que donin
resposta a les necessitats del col·lectiu juvenil de la ciutat per tal de desenvolupar les línies
estratègiques previstes en aquest pla.

Pel que fa al seguiment i avaluació del pla, es defineixen les següents accions que han de permetre
actuar de forma coordinada amb la resta de les àrees i els departaments que implementen accions en
matèria de joventut, així com donar mostra d’una gestió transparent i eficaç envers la gent jove de la
ciutat i altres agents (entitats, institucions...) que intervenen en el desenvolupament de les accions
previstes:

401. Elaborar un informe anual d’evolució del Pla Jove 2006-2010 per a la seva presentació a la
Comissió del Plenari corresponent i, si és el cas, en el Consell Plenari de l’Ajuntament de
Barcelona.

402. Mantenir la realització de les Taules de Consellers i Conselleres de Joventut, amb
convocatòries de periodicitat trimestral, com a espais on tractar i informar sobre aquells
temes i qüestions d’especial rellevància en matèria de joventut.

403. Informar en aquells òrgans i espais de coordinació establerts sobre la implementació de nous
programes i serveis per a joves, així com del desenvolupament del Pla Jove 2006-2010
(Taula de Caps de Serveis Personals, Comitè Intern de Sector...).

404. Mantenir la Comissió Interdepartamental de Joventut, mitjançant la renovació dels
representants provinents de totes les gerències, direccions, instituts i districtes responsables
d’actuacions en matèria de joventut, com a òrgan polític de seguiment i avaluació del Pla
Jove 2006-2010. Aquesta Comissió, que es convocarà amb una periodicitat mínima d’un cop
cada dos anys, està presidida per l’alcalde i vicepresidida pel regidor ponent de Joventut.

405. Fer una reunió específica entre el Consell de la Joventut de Barcelona i la Regidoria de
Joventut per tal d’avaluar l’acompliment de les accions que configuren el Pla Jove 2006-2010.

406. Mantenir i millorar el desenvolupament del marc de relació entre els Districtes i la Direcció de
Joventut.
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407. Establiment, per part de la Direcció de Joventut, dels criteris prioritaris per a l’elaboració i el
desenvolupament del Programa de Joventut de Districte.

408. Elaboració, per part de cadascun dels Districtes, del Programa de Joventut de Districte, així
com d’una breu memòria que avaluï l’any anterior.

409. Reunions específiques entre la Direcció de Joventut i els Districtes (cap de Serveis Personals
i referent tècnic de Joventut) per tal d’establir col·laboracions i acords en referència al
desenvolupament del Programa de Joventut de Districte.

410. Mantenir la realització de les Taules Tècniques de Coordinació Territorial de Joventut, amb
convocatòries de periodicitat quadrimestral –en les quals participen els tècnics referents de
Joventut dels Districtes així com la Direcció de Joventut–, com a espais on tractar i informar
sobre aquells temes i qüestions que facilitin el desenvolupament tant del Pla Jove 2006–2010
com d’aquelles mesures i accions que s’inclouen en els Programes de Joventut de Districte.

411. Portar a terme, per part de cada districte, una jornada anual per tractar qüestions
relacionades amb la realitat juvenil i en la qual participin tots aquells agents que, des de
diferents perspectives, tracten amb la gent jove.

412. Establir mecanismes estables de coordinació amb les diferents àrees i departaments que
porten a terme accions en matèria de joventut per tal de garantir la bona implementació,
desenvolupament i difusió d’aquells programes i serveis adreçats a joves que es porten a
terme des de l’Ajuntament de Barcelona. Aquests espais de coordinació, que han de tenir lloc
amb una periodicitat mínima d’un cop a l’any, també han de possibilitar la creació de
sinergies per tal d’endegar noves accions que responguin a les noves demandes de la gent
jove de la ciutat.

413. Crear comissions de seguiment, de periodicitat anual, amb els responsables tant tècnics com
polítics d’aquells departaments i àrees d’altres administracions que desenvolupen actuacions
en matèria de joventut.

414. Transformar el lloc web www.jovebcn.net (procés participatiu del projectejovebcn) en un espai
virtual que possibiliti l’observació i el seguiment de l’acompliment de les actuacions que
s’inclouen en el Pla Jove 2006-2010.
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