
 

OBJECTIU RESULTAT ACTUACIÓ TEMPORALITZACIÓ INDICADORS 

1.Ser un 

interlocutor vàlid 

amb districte en 

temes de Joventut 

 

a) Fer seguiment de la política 

municipal  

 

- Consells de Barri à Ens repartim 

Guinardó, Horta, Carmel, Font d’en 

Fargues, la Taixonera i Montbau. 

Tot el curs  2013 Assistir a dos consells 

de barris de 3 barris 

diferents 

- Consell Ciutadà Tot el curs  2013 Assistir a tots els 

consells ciutadans que 

es convoquin 

- Audiències públiques Tot el curs  2013 Assistir a 4 audiències 

públiques 

- Mirar taules i comissions de 

seguiment à Nous Veïns i Veïnes, 

Dona, etc 

Tot el curs  2013 Fer un seguiment de les 

taules i comissions 

b) Treballar per a què les 

subvencions de joventut siguin el 

màxim de justes i beneficioses per 

a les associacions juvenils 

 

- Reivindicar la reunió anual per donar 
un toc qualitatiu a l’avaluació dels 

projectes de joventut. 

Febrer 2013 Dur a terme la reunió 

anual de seguiment de 

les subvencions 

- Lluitar per mantenir la quantitat de 

la partida de les subvencions per a 

entitats juvenils. 

Curs 2013 Dur a terme la reunió 

anual de seguiment de 

les subvencions 

c) Acompanyar a les entitats que 

necessitin ajuda en la seva 

interlocució amb districte. 

 

 Tot el curs 2012 - 

2013 

Acompanyar al 100% de 

les entitats que ens 

demanin 

acompanyament amb la 

interlocució amb el 

districte 

  

2.Fer seguiment 

amb districte dels 

diferents convenis 

vigents del CJD7 

 

a) Aclarir la situació del local del 

CJD7. 

- Aconseguir un document que 

formalitzi aquesta situació. 

Segon trimestre 

2013 

 

Fer constar en el 

conveni la situació del 

local 

b) Mantenir el conveni entre el CJD7 

i el Districte 

 

 Conveni 2013 Firmar la pròrroga a 

l’octubre del 2013 

c) Mantenir les reunions de  Tot el curs  2013 : Fer 3 reunions de 
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seguiment i coordinació del Punt 7 

amb districte. 

Una al trimestre 

com a mínim 

coordinació 

  

3.Potenciar la gestió 

cívica 

d’equipaments 

juvenils i/o la 

capacitat 

d’incidència de les 

entitats juvenils en 

el seu funcionament 

 

 

a) Gestió de l’espai Horta, 71 

 

- Marcar les línies d’actuació anuals 

en base a les línies del CJD7 

Gener 2013 Crear les línies del Punt 

7 

- Potenciar que les entitats utilitzin 

l’espai i hi facin activitats. 

Tot el curs 2013 5 entitats fan activitats 

al Punt 7 

- Persona d’enllaç entre el 

secretariat del CJD7 i el Punt 7 à 

Responsable d’àmbit. 

Tot el curs 2013 Una persona del 

secretariat fa d’enllaç 

amb el Punt 7 

- Participar en la Plataforma de 

Gestió Cívica 

Tot el curs 2013 Assistim al 75% de les 

reunions de la PGC 

b) Gestió del Punt 7 

 

- Marcar les línies d’actuació anuals 

en base a les línies del CJD7. 

Gener 2013 Crear les línies del Punt 

7 

- Fer una antena al Mas Guinardó 

(mig any de prova) à Redactar el 

projecte. 

- Si no funciona buscar noves 

fórmules per arribar a joves d’altres 

barris à PIJ Mòbil, demandes a la 

carta, tallers, etc. 

1r i 2n trimestre 

del 2013 

Fer el projecte per 

moure el Punt 7 pel 

districte 

- Vetllar perquè la gestió econòmica 

d’aquest no suposi un problema a 

l’activitat ordinària del CJD7. 

Tot el curs  2013 Justificar dins de termini 

i reivindicar que els 

pagaments siguin 

també dins del termini 

- Participar en la Plataforma de 

Gestió Cívica 

Tot el curs 2013 Assistim al 75% de les 

reunions de la PGC 

c) Fer el seguiment del 

funcionament dels actuals 

equipaments juvenils, dels futurs, i 

reivindicar-ne de nous. 

- Boca Nord à Participar del consell 

assessor. 

- Ampliar el treball conjunt amb 

Boca Nord- 

Tot el curs 2013 Participar en el Consell 

Assessor de Boca Nord. 

Ajudar-los en la gestió 

d’aquest. 
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 - Casal de Joves del Guinardó, Casal 

de Joves de la Llosa i Casal de Joves 

d’Horta 

Tot el curs 2013 Fer seguiment de l’estat 

dels equipaments 

- Donar suport a les iniciatives de les 

entitats en aquest sentit 

Tot el curs 2013 Acompanyar al 100% de 

grups de joves que 

comencin 

- Buscar espais alternatius on els i les 

joves puguin desenvolupar les seves 

activitats. 

Tot el curs 2013 Acompanyar al 100% de 

les entitats que cerquin 

espais alternatius 

  

4.Regularitzar i 

millorar el 

funcionament 

intern del CJD7 

 

 

a) Actualitzar el Reglament de 

Règim Intern del CJD7 

 Febrer 2013 Realitzar el reglament 

de règim intern 

b) Crear el Marc de Drets i Deures 

dels Treballadors i Treballadores 

- Demanar ajuda a l’Eina, espai jove 

de la Intersindical CSC per fer un 

document al nostre abast. 

Juny-Octubre 2013 Crear un marc de drets i 

deures dels treballadors 

  

5.Mantenir i 

millorar la relació 

del CJD7 amb les 

seves pròpies 

entitats 

 

a) Oferiment de serveis i recursos 

de les entitats 

 

- Bona gestió del Centre de Recursos  

o Escriure el funcionament del 

Centre de Recursos. 

o Ser rigorosos amb el funcionament 

del centre de recursos. 

1r trimestre 2013 El 100% de les entitats 

coneixent el 

funcionament del CR. El 

funcionament està 

penjat a la web 

- Acompanyament 

o Cada membre del secretariat 

apadrina 3-4 entitats   à Atenció 

personalitzada, referent per a 

l’entitat, conèixer la situació de 

l’entitat. 

o Fer el buidatge de la roda 

d’entitats. 

Tot el curs  2013 El 100% de les entitats 

tenen un padrí 

- Formacions, tallers i cursos de Tot el curs  2013 Organitzem 4 tallers de 
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l’espai Horta, 71. suport a les entitats 

- Cessió de l’espai Tot el curs  2013 Cedim l’espai al 100% 

de les entitats que ho 

demanin sempre i quan 

estigui disponible 

b) Realitzar trimestralment 

reunions plenàries de les entitat 

del CJD7 

 

- Dinamitzar les reunions plenàries 

per a què siguin més participatives 

 

Tot el curs  2013 Realitzem una reunió 

per trimestre 

c) Millorar la imatge, la 

comunicació i la difusió del CJD7 

 

 

-Revisar el pla de comunicació del 

CJD7: 

Mantenir actualitzades les xarxes 

socials i la web 

Punts JIP: Tríptic i expo vols associar-

te à Mirar si els contactes són 

“legals” 

Butlletí “Fes-ho Córrer” 

Fer un vídeo sobre què és el consell i 

què és el punt 7. 

Tot el curs 2013 

Expo 1r trimestre 

Renovem la pàgina web 

Realitzem un vídeo 

corporatiu sobre què és 

el CJD7 

Els Punt JIP porten 

l’exposició a 3 instituts 

d) Vetllar  pels locals de les 

entitats 

 Tot el curs 2013  

e) Crear espais de trobada entre 

tots els membres d’entitats per a 

crear xarxa 

- 2a Trobada d’Entitats 

- Activitats 25è aniversari 

 

Abril o Maig del 

2013 

Realitzem un cap de 

setmana de celebració 

del 25è aniversari 

Celebrem la 2a Trobada 

d’entitats 

  

6.Potenciar 

l’associacionisme i 

la participació entre 

els i les joves 

a) Activitats lúdico-reivindicatives 

per als i les joves d’Horta-Guinardó 

 

- Carnestoltes Jove Febrer 2013 Celebrem el 

Carnestoltes Jove 

- 25è aniversari  Curs 2013 Celebrem un concert i 

una gimcana 

- Festa Jove  Curs 2013 Celebrem la festa Jove 
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d’Horta-Guinardó 

 

b) Espais d’informació sobre 

l’associacionisme al Punt 7 

- Taller de presentación de 

subvencions 

- Taller de justificació de subvencions 

- Com fer un bon relleu 

- Racó de l’associacionisme 

- Xerrada sobre Camps de Treball 

Tot el curs  2013 Organitzem 4 tallers de 

suport a les entitats 

c) Fer rodar l’exposició “I tu, vols 

associar-te? “ pels instituts i 

equipaments juvenils. 

 Curs 2013 Els Punt JIP porten 

l’exposició a 3 instituts 

d) Difondre el tríptic de 

l’exposició “I tu, vols associar-te?”, 

el tríptic d’inclusió i el vídeo sobre 

què és el consell i que és el Punt 7. 

 Curs 2013 Repartim els tríptics al 

100% dels equipaments 

del districte 

e) Donar suport a iniciatives o 

projectes juvenils de persones no 

associades. 

- Apartat a la web: “Necessites ajuda 

amb el teu projecte?” 

- Informar des del Punt 7. 

- Treballar conjuntament amb Boca 

Nord i Punt JIP. 

Curs 2013 Acompanyem al 100% 

dels grups de joves que 

sorgeixin i entrin en 

contacte amb nosaltres 

  

7. Millorar la relació 

del CJD7 amb el 

món 

a) Altres associacions de 

Barcelona 

- Participar en el secretariat i els 

grups de treball que ens interessin del 

CJB 

Tot el curs 2013 Participem del 

secretariat fins a l’AGO i 

al 80% dels grups de 

treball territorial i espai 

públic 

- Potenciar que les entitats del CJD7 

participin en les coordinadores 

d’entitats de barri i a les associacions 

de veïns. 

Tot el 2013 Difonem i promovem el 

100% de les 

convocatòries i 

informacions de les 

coordinadores i aavv 

b) Inclusió 

 

- Distribuir els infants i joves que 

arriben reagrupats i que estan 

Tot el 2013 Distribuïm el 100% dels 

infants derivats des de 

reagrupament i en fem 
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 interessats en entitats de lleure. 

- Distribuir el tríptic d’inclusió entre 

els equipaments i les entitats de 

persones nouvingudes. 

- Treballar amb les entitats de lleure 

per aconseguir més beques per a les 

persones amb dificultats 

econòmiques. 

el seguiment. 

Distribuim el tríptic al 

100% d’equipaments 

del districte 

c) Salut 

 

- Celebració del Dia Mundial de la 

Lluita contra la SIDA. 

- Innovar el format. 

- Replantejar les necessitats dels i les 

joves en matèria de salut. 

 

A partir del Juny 

del 2013 

Celebrem el dia Mundial 

de la Lluita contra el 

Sida 

d) Gènere - Formar-nos en temes de gènere. Tot el curs 2013 Participem en la segona 

fase del curs de 

perspectiva de gènere 

que organitza Candela i 

el CJB 

- Oferir recursos a les entitats Tot el curs 2013 Oferim dos recursos 

diferents 

  

8- Fer seguiment del 

projecte de 

l’Agermanament 

amb el Movimiento 

Juvenil del Bajo 

Lempa (MOJUBLE) 

 

 

a) Replantejar la comissió de 

seguiment del projecte 

 1r trimestre del 

2013 

Renovem la comissió de 

seguiment 

b) Mantenir el contacte, fer un 

seguiment de la feina del i la 

dinamitzadora juvenil 

d’ACUDESBAL. 

 Tot el curs 2013 i 

trobades de 

videoconferència 

un cop al mes 

Realitzem una reunió 

per trimestre 

c) Potenciar que MOJUBLE no 

depengui econòmicament de 

nosaltres 

 Curs 2013 Presenten un pla de 

sostenibilitat econòmica 
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9) Reivindicar 

els drets i deures 

dels i les joves 

tenint en compte 

l’actual situación 

socio-econòmica. 

 

 

a) Ajudar als i les joves en el seu 

procés d’emancipació 

- Fer demandes de les necessitats dels i les 

joves en temes d’emancipació i lluitar per a 

què aquestes e materialitzin. 

Tot el curs 2013 Participar en el 80% 

de les reunions 

d’emancipació del 

CJB 

- Potenciar que al Punt 7 es facin 

tallers i xerrades sobre: 

o Ajuts i beques 

o Habitatge 

o Drets i deures laborals 

 

Tot el curs 2013 Realitzem 4 xerrades 

o tallers sobre 

aquests temes 

b) Generar discurs i accions 

concretes davant de fets 

que ens afectin als i les 

joves d’Horta-Guinardó. 

 

- Adherir-nos als comunicats o 

posicionaments del CJB amb els quals 

estiguem d’acord. 

Tot el curs 2013 Adherir-nos al 100% de 

comunicats o 

posicionaments del CJB 

en els quals estiguem 

d’acord 

Treure comunicats o posicionament davant 

de fets que ens afectin als i les joves 

d’Horta-Guinardó 

Tot el curs  2013 Fer 2 comunicats o 

posicionaments 

(sempre subjectes a la 

realitat) 

c) Treballar per a facilitar les 

activitats de les associacions 

en l’espai públic.  

- Fer un grup de treball sobre l’ús de l’espai 

públic. 

Tot el curs 2013 Realitzar dues 

reunions 

 


