Adreces d'interès
Bases per a la creació de Consells de Joventut de Districte (CJB):
http://www.cjb.cat/upload/bases/consell_districte.pdf
“El Punt sobre la J” núm. 8: “Les Plataformes Territorials d’entitats juvenils de Barcelona”(CJB):
http://www.cjb.cat/upload/punt/El%20punt%208.pdf
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“L’Estat de la Qüestió” núm. 70: “Per uns districtes joves i associatius”(CJB):
http://www.cjb.cat/upload/estat/eq%2070%20Plataformes%20territorials.pdf
Fitxes per a Plataformes Territorials de Joventut (CJB)

Les Plataformes Territorials de
Joventut

Fitxa núm. 1: "Conèixer el que passa al districte i als barris":
http://www.cjb.cat/ca/pdf/fitxa1.pdf
Fitxa núm. 2: "La relació amb les entitats del territori":
http://www.cjb.cat/ca/pdf/fitxa2.pdf
Fitxa núm. 3: "Les bases de la representativitat":
http://www.cjb.cat/ca/pdf/fitxa3.pdf
Fitxa núm. 4: "La relació amb el districte en la definició de les polítiques de joventut":
http://www.cjb.cat/ca/pdf/fitxa4.pdf
Fitxa núm. 5: "L'estructura política de l'Ajuntament de Barcelona i els districtes":
http://www.cjb.cat/ca/pdf/fitxa5.pdf
Què és i com es crea un Consell Local de Joventut (CNJC):
http://www.cnjc.cat/docroot/cnjc/includes/documents/fitxers/entrada263/fitxer49/Guia_consells_06.pdf
Guia de dinamització d'associacions i consells locals de joventut (CNJC):
http://www.cnjc.cat/docroot/cnjc/includes/documents/fitxers/entrada676/fitxer49/dinamitzaciocl.pdf

Informa’t sobre les Plataformes Territorials de Joventut trucant al:
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Arran del procés de transició a la democràcia viscut després de quaranta anys de dictadura,
comencen a sortir a la llum estructures de participació democràtica organitzades en la
resistència o en la clandestinitat franquista. De la coneguda Assemblea de Catalunya neix
la Taula de Joves de Catalunya que, conjuntament amb el Consell de Forces Polítiques
Juvenils de Catalunya, creara el Consell Nacional de la Joventut de Catalunya - CJNC
(1979). Poc després neix el Consell de la Joventut de Barcelona - CJB (1980).
.
Des del moment de la seva creació, el CJB és conscient que la ciutat de Barcelona és molt
gran i s’encomana la missió de crear consells de joves de districte. D’aquella primera tongada
de consells de joventut només en resta el darrer en que es va crear: el Consell de la
Joventut d’Horta-Guinardó.
Més endavant, a mitjans dels noranta es crea la Coordinadora Infantil i Juvenil de
l’Eixample (1994). Des d’aleshores, el CJB torna a impulsar els consells de joventut de
districte, també conegudes com a Plataformes Territorials de Joventut.
.
Tot i que nosaltres en tot moment parlarem de Plataformes Territorials de Joventut el nom
canvia una mica segons el territori, com pot ser: coordinadora infantil i juvenil, consell de
joventut, taula de joves,... tanmateix, els conceptes són els mateixos. Les plataformes
territorials de joventut són espais de democràcia, de treball
interassociatiu de relació, coordinació, treball i
representació de les associacions juvenils, les
persones joves i els seus interessos.
- Plataformes, perquè són punts de trobada
generalment d’associacions i grups de joves;
- Territorials, perquè tenen una localització
concreta en el territori que conforma el seu espai
de treball (el barri o districte);
- Joventut, perquè són formades per persones
joves i associacions juvenils i representen els
interessos de les entitats i de la gent jove.
.
En aquest butlletí us volem donar a conèixer les
plataformes terriorials de joventut que hi ha en
als diferents districtes de la ciutat, així com la seva
finalitat i activitats que realitzen.
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Les Plataformes Territorials de Joventut
Una Plataforma Territorial de Joventut és:

Taula de Joves del Districte de Sarrià-Sant Gervasi
La Taula de Joves del Districte de Sarrià Sant-Gervasi s’ha pogut consolidar arran de l’interès d’un grup
d'entitats que han cregut convenient sumar esforços per millorar les seves condicions i les de la gent jove
del districte. En aquest sentit han fet propostes pel PAD i han organitzat el concurs de fotografies sobre la
sequera, han organitzat les jornades Joves Cooperants conjuntament amb el Casal de Joves de la Casa Sagnier
i participen de la Festa Major de Sarrià.
tauladejoves@gmail.com

El punt de trobada de les associacions joves del barri o districte on actua; l’espai on les associacions juvenils es
troben, intercanvien punts de vista, recursos, cooperen entre elles i promouen iniciatives comunes. És, en
aquest sentit, un eix vertebrador de les entitats juvenils i dels seus membres.
Un espai de debat i consens on les entitats interactuen entre elles i promouen un discurs coherent, integrador,
plural i propositiu en favor dels seus interessos i dels de les persones joves. Això contribueix a reforçar el discurs
de cadascuna de les entitats que en formen part integrant en el seu propi aspectes que abans no consideraven.

Consell de la Joventut d’Horta-Guinardó
(CJD7)

Un observatori del que succeeix al barri o districte i de la joventut, ja que inclouen entitats de diversa naturalesa,
les quals posseeixen àmplies connexions amb la societat civil.

Com hem dit el CJD7 és la plataforma territorial de
joventut de districte més antiga que existeix a la ciutat.
Va ser creat l’any 1988 dins del procés de
descentralització del CJB. Actua com l’interlocutor més
vàlid en matèria de joventut al districte davant les
administracions, aglutinant la veu de les diverses entitats.
El CJD7, actualment, està treballant per millorar les
condicions dels locals de les entitats i negociant un Pla
d'Equipaments de districte que respongui a les seves
expectatives.
934 291 442 – cjd7@cjd7.org – www.cjd7.org

Per tot això, esdevenen un espai de representació de les associacions i les persones joves davant les administracions
i la societat: representant i defensant els seus interessos i essent interlocutors en matèries relacionades amb
la joventut i amb l’associacionisme juvenil. Faciliten, a la vegada, la posada en contacte de les administracions
amb les entitats juvenils i milloren i adeqüen les seves relacions.

Taula de Joves del Districte
de Sant Andreu
La Taula de Joves va ser creada l’any
1999 arran que diferents joves
d’associacions del districte van creure
en la necessitat de vertebrar
l’associacionisme juvenil del districte.
La Taula de Joves, des dels seus orígens
fins ara, ha desenvolupat projectes de
promoció de la participació als instituts, ha participat en
iniciatives de promoció de la salut, de l’ús de la bicicleta i
hi ha comptat amb la participació de força entitats.
.
taula@tauladejoves.org – www.tauladejoves.org
.

Plataforma Infantil i Juvenil de Les Corts
La Plataforma va néixer amb dos objectius clars. Per una banda,
agrupar la totalitat de les associacions, entitats i col·lectius juvenils
del districte que volguessin acceptar el repte de sumar recursos,
iniciatives i projectes. I, per altra banda, crear el marc idoni per
portar a terme activitats més enllà de les pròpies de cada associació.
La Plataforma reuneix, actualment, unes 16 entitats de tres àmbits
diferents: polític, educatiu i cultural.
La missió principal de la Plataforma és afavorir contactes entre entitats i aconseguir actuacions
conjuntes. En aquest sentit, és important destacar que la majoria d’entitats del districte
consideren la Plataforma com l’actor encarregat de dirigir i coordinar les activitats que es
duguin a terme al districte.
932 916 499 - plataforma@lescorts.com – www.lescorts.com/plataforma

Coordinadora Juvenil del Districte
de Sant Martí (Jove 10)

Sarrià-Sant
Gervasi

Les Corts

Horta-Guinardó
Nou Barris

Gràcia

Sant Andreu

Joves de la Marina
Joves de La Marina és una plataforma
interassociativa de barri que aplega diferents
associacions i grups de joves del barri de la
Marina, a la Zona Franca. Aquesta plataforma
aglutina diferents associacions del barri i a joves no associats/des que
vulguin treballar per a la millora del barri.
Actualment, es troba en un moment on necessita donar un pas endavant:
avançar per tenir continuïtat i estabilitat amb l’objectiu de dinamitzar la
participació dels i les joves del barri de La Marina.
jovesdelamarina@hotmail.com
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Eixample
Sant Martí
Sants-Montjuïc

Ciutat Vella

La Jove 10 és la coordinadora que aplega les
diferents entitats dels barris del districte de Sant
Martí. Aquesta plataforma s’ha creat recentment
amb la intenció d’esdevenir el punt de trobada de
les entitats del districte. Per aquest motiu han
organitzat l'Espai Malestar del Poblenou i el ClotCamp de l'Arpa en les respectives festes majors
i han fet propostes arran del Pla d'Equipaments
Juvenils.
lajove10@gmail.com

Coordinadora Infantil
i Juvenil de l’Eixample
La CIJE neix el 1994 i és una plataforma interassociativa que
aglutina més de 30 associacions juvenils del dictricte de
l'Eixample, funciona articulada mitjançant comissions
permanents de caire sectorial (educatives, formacions polítiques
juvenils, acció social,...) i grups de treball estables o per a
projectes concrets. En el seu funcionament ordinari, així com
dels actes més formals, poden participar-hi també joves a títol
personal. Gestiona l'Espai Jove de l'Eixample, equipament
dissenyat per les pròpies associacions.
La missió principal de la Coordinadora Infantil i Juvenil de
l'Eixample és la d'actuar com a interlocutor dels i les joves,
associats o no, davant l'administració municipal, per aconseguir
millorar la qualitat de vida mitjançant la participació.
932 700 721 – coordinadora@eixample.org
.
www.eixample.org
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