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0. Introducció.

Amb il·lsió ls presentem ·a va·oraiió de ·es ·ínies 2017! Aqlest ha siglt ln any p·e de reptesi per
ln seiretariat força noli però amb ganes d’afrontar-ho amb energia i ganesi però sobretot amb ·a
inteniió d’anar ionstrlint ln projeite de base iol·eitiva i transformadora. Ha siglt ln any on hem
après mo·t de pressa i mo·tes iosesi on hem tinglt ganes de ianviar ioses i iontinlant fent d’a·tres.
Un any de pors i dlbtes però també d’apoderament i aventlra.

E· desafament de ·a inestabi·itat po·ítiia i eionòmiia i ·a repressió visilda ·’ú·tim trimestre de
·’anyi ha posat a prova ·’eqli·ibri tant de ·a federaiió iom de·s nostres nervis Aqlesta ha estat lna
sitlaiió protagonitzada per ·a mania d’informaiió i prediiiió sobre iom es restalraria ·a sitlaiió i
ens va ob·igar a para·itzar e· desenvo·lpament de totes ·es ·ínies de treba·· qle no fossin
impresiindib·es. Un iop desb·oqlejat e· fnançamenti i ·a mar més ia·madai mirant-ho amb
perspeitivai de tot hem d’aprendrei i ser més ionsiients tant de ·es amenaies qle poden envo·tar
·a Federaiiói iom qle ia· ··litar per aionseglir més reioneixement tant a nive·· ·oia· iom
naiiona·i ja qle ·’assoiiaiionisme no es toiai s’aiata.

0.1 Eixos estratègics

Creixement:
Aqlest ha siglt ln any on s’ha apostat per donar resposta i slport a ·es noves entitats qle s’estan
ireanti aiompanyades d’ln viratge de ·a vo·lntat po·ítiia iap a mode·s d’altogestió jlveni· i e·
manifest d’lna joventlt qle vo· assoiiar-se i ··litar per ionso·idar projeites jlveni·s a· sel territori.
Des de ·a Federaiió hem dob·at ·es visites a ·es noves entitats i també hem fet a··à on se’ns ha
demanati ·a formaiió de mètode iasa·ero per a noves entitats. Un iop aiabat ·’anyi mirem enrere
amb satisfaiiió perqlè e· nostre moviment i ·es iniiiatives jlveni·s ireixeni però som ionsiients
qle hem d’anar amb iompte per no desilidar e·s iasa·s qle ja estan federats i també hem de
vet··ar per ilidar-nos i respeitar lns tempos qle mo·tes vegades per ·a inèriia i ·a imminèniia fan
qle ens iarreglem massa de feina.

Reconeixement:
Dlrant aqlest darrer anyi hem treba··at per estar presents i estendre e· nostre projeite més en··à
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de ·es fronteres iata·anes. Ho hem fet a través de fomentar per lna bandai ·’àrea de Re·aiions
Externesi partiiipant en jornades de joventlt i partiiipaiió a Saragossa i Loria (Múriia)i visitant
aitivitats d’a·tres Federaiions de ·’àmbit de ·’assoiiaiionisme edliatil i dinamitzant ta··ers de
partiiipaiió amb ado·esients. Hem ioneglt noves administraiionsi i hem inirementat ·a re·aiió
amb administraiions ionegldes. Amb ·a presentaiió de· ··ibre «edliar en partiiipaiió» ens hem
obert iamí dins ·’àmbit més aiadèmiii apostant per ionso·idar e· nostre projeite no només dins
de· món de ·’edliaiió no forma·i sinó també en ·a forma·. Hem partiiipat aitivament en
p·ataformes iom e· CNJCi CJBi ECYC i FOCIR exp·iiant qli somi qle femi qlins són e·s nostres
objeitils i fent va·dre e· qle ireiem qle és e· més important i vita· de· nostre projeite: e·s iasa·s
federats i ·a tasia qle dlen a terme iada dia. Per a·tra bandai des de ·es àrees de programes i
iomlniiaiiói hem vivifiat ·es iampanyes i e·s posiiionaments po·ítiis de ·a federaiiói dob·ant ·es
iampanyes fetes per any.

Participació:

Tot i qle sempre hi ha mo·ts aspeites qle ens agradaria mi··orari hi ha diferents aspeites en e·s
qla·s ·a partiiipaiió de ·es entitats ha mi··orat en aqlest 2017. Després d’haver d’anll·ar ·a
Traniada fa dos anys per mania de partiiipaiiói aqlest 2017 ·’hem reilperat i va·orem mo·t
positivamenti no només ·a partiiipaiió de ·es iasa·eresi sinó també e· iontinglt treba··ati ·a
iohesió feta i ·’a·egria iompartida. En e·s espais de deiisió federatilsi hem mantinglt ·a
partiiipaiió a ·’AGOi però ·a Relnió de Responsab·es està estaniadai amb lna partiiipaiió aitiva
de·s iasa·s de· territori Barie·ona però poia imp·iiaiió de·s iasa·s de·s a·tres territoris.

Suport:
Qlant a aqlest eixi ta· iom estava previst hem mantinglt ·es aiiions ionso·idades amb lna mo·t
bona va·oraiió per part de ·es entitats membrei dediiant e· grlix de·s reilrsosi ja qle no té sentit
tenir lna federaiió forta si no ho estan ·es entitats de base. E· repte pe· proper any és iontinlar
fent diflsió i ionso·idar-nos iom a eina i slport rea· de·s iasa·si sabent iom respondre a qla·sevo·
demanada i rebre ·a sol·iiitlt de fer slport en qla·sevo· aiiió on se’ns iregli neiessàries.
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1. AREA D'ORGANITZACIÓ:
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1.1 Motivació de la participació
Creiem qle ·a va·oraiió de· darrer anyi és més positiva qle negativa en aqlest plnt. Compartim ·a
sensaiió qle a través de ·es aitivitats federatives (iom a ·a Traniada) i ·a mi··ora pe· qle fa a ·a
visibi·itat de· seiretariat i e·s espais de partiiipaiió i deiisió de ·a Federaiiói ha mi··orat ·a
motivaiió i e· sentiment de pertinençai a· menys pe· qle fa a·tres anys.

L’iniii de ·’any i amb ·a força d’entrada de noves persones a· seiretariati a ·es ·ínies es
iontemp·aven visites ionjlntes de· seiretariat

a aitivitats de tots e·s iasa·s federats. Amb

·’experièniia hem après qle aqlest és ln objeitil idea· però ara per ara inasso·ib·ei a ialsa qle
·es hores i temps de· seiretariat és ·imitat. Tot i aixòi hem fet visites ionjlntes a aitivitats de iasa·s
de tots e·s territorisi fomentat d’aqlesta manera ·a ioneixença de· seiretariat a·s iasa·s federats i
generant iohesió entre ·es membres de· seiretariat en iompartir ambients més distesos.

Pe· qle fa a materia· de diflsió i iorporatil atraitili tot i qle estava presslpostati vam peiar de
prldentsi a ·’esperar a fna·s d’any per deiidir si ens ho gastàvemi ja qle patíem per si no ens
arribaven e·s diners per a·tres partides més importants.

Fina·ment no vam destinar diners

federatils a materia· de diflsió i iorporatili deixant ·es reserves de materia· de ·a Fede a zero. En
e·s territoris sí qle s’ha apostat per irear aqlest materia·i en e· ias de Barie·ona fent adhesils de·s
·ogos de tots e·s iasa·s de· territori i o··eres de ·a Mertxe i en e· territori L·obregat fent ·es
Samarretes de· Territori.

Les aitivitats «estre··a» de·s territoris Barie·ona i L·obregat s’ha fet amb mo·ts bons resl·tats en e·s
dos iasos. Territori L·obregat amb e· sel «L·obregatassl» aio··it pe· 6tres9 de Beglesi va iomptar
amb ·a partiiipaiió de gairebé tots e·s iasa·s i Territori Barie·ona va fer p·eno.

1.2 Transparència

Aqlest any hem vet··at perqlè hi hagi representaiió de· seiretariat a gairebé totes ·es relnions de
segliment qle s’han feti amb ·a inteniió de donar a ionèixer qlines som ·es persones qle en
formem parti qlina és ·a nostra tasia i afavorir ·’aiiessibi·itat de ·es iasa·eres a· seiretariat.
Pe· qle fai a ·a visibi·itat qle es dóna ioniretament a ·a feina qle fa a· seiretariati hem apostat
per endinsar-nos en e· món de ·es xarxes soiia·s i lti·itzar aqlesta eina per fer arribar e· qle passa
6

Casals de Joves de Catalunya – Memòria 2017

dlrant ·es relnions de· seiretariati visites i re·aiions externes a ·es iasa·eresi tenint mo·t bon
resl·tati ja qle ·es iasa·eres són mo·t presents en aqlestes xarxes i e· iontaite és més direite.

Hem iomençat a lti·itzar e· whats app per fer enviament d’informaiions federatives d’interès per
·es iasa·eresi estratègia qle ha agi·itzat e· traspàs d’informaiió. Com a plnt negatil no hem
iomp·ert amb ·’objeitil de modifiar i aitla·itzar ·’organigrama ofiia· de ·a Fede o e· fnançament
en espais més distesos iom en ln dossier petit.
Ens hem format sobre transparèniia interna i externa a ·es entitats amb ·’objeitil de trobar
estratègies qle faii·itin ·a rendiiió de iomptes de ·a federaiió a·s i ·es iasa·eres.

Per ú·timi hem dediiat lna relnió de responsab·es (Jl·io·’17- CP Vi·anova) a traitar e· tema de
re·aiions ·abora·si sol-tasqles de ·es treba··adores de Casa·s de Joves per ta· de vertebrar e·
ioneixement sobre aqlests temesi qle en e·s ú·tims anys havien qledat renegats de· ioneixement
de·s i ·es iasa·eres.

1.3 Espais de participació

L’objeitil de rep·antejar ·’organitzaiió territoria· a ·es neiessitats de iada territorii vo·ia donar
resposta a ·es manianies d’espais de deiisió qle hi ha en a·glns territoris i sitlar e· prob·ema en
·es difil·tats de iomlniiaiió geogràfia. Dlrant aqlest darrer any ha siglt ln tema qle ha anat
sortinti però qle no hem sablt donar-·i resposta.

Les relnions territoria·s mensla·si han algmentat en partiiipaiió pe· qle fa a Territori Barie·onai
s’han sostinglt en Territori L·obregat i no s’han ionso·idat en Va··ès – Osonai fent lna trobada a
mitjans d’any. Totes aqlestes relnions s’han dinamitzat ireant espais d’altoanà·isis i ionstrliiió
iol·eitiva de· projeite.

A territori Barie·ona s’ha treba··at per fomentar e·s espais de partiiipaiió de ·a Federaiió a través
de ·es relnions de segliment. A L·obregati s’ha slbstitlït aqlest objeitil pe· de donar slport i
empenta a·s iasa·s de· territorii qle han tinglt èpoqles baixes i ·a neiessitat més immediatai era
enfortir-se. No s’ha iomp·ert amb ·’objeitil de designar iom a mínim 2-3 representants de·s
territoris Va··ès – Osona o L·obregat per anar a ·es relnions de responsab·es en representaiió de·
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territorii ja qle no hi ha haglt fories. Tampoi hem iomp·ert amb ·’objeitil d’ «Estab·ir ln qlòrlm
per fer ·es relnions» Perqlè a mig ilrs ens vam adonar qle si iomp·íem aqlest objeitil no
podríem tirar endavant espais de deiisió impresiindib·es iom ·a Relnió de Responsab·es.

E· seiretariat va·ora qle sí qle ha aionseglit esdevenir ln eqlip motivati iohesionat i engresiat
amb e· projeite tot i qle va·ora qle e· ritme a vegades di·igent de treba··i ha donat ··oi a qlè no és
dediqles prol temps i espai a· benestar de· mateix seiretariat.
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2. ÀREA DE SUPORT.
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E· flniionament d'aqlesta àrea dlrant e· 2017i ha estat satisfaitori. Creiem qle és lna àrea qle
dóna força a· sentit de ·a Federaiió i qle per tanti ha de iréixer i ionso·idar-se. Tot i aixòi ens
iontinlem enfrontant a qlè no tots e·s iasa·s ioneixen e·s benefiis qle aportai ni aiaben
d’aproftar-·os ni tenir-·os presents. És important iontinlar treba··ant per ta· qle esdevingli lna
eina úti· i demanada.

2.1 Banc de Recursos:

Les tasqles qle hem dlt a terme per renovar i aitla·itzar e· bani de reilrsos de ·a federaiió es
va·oren inslfiientsi tenint en iompte e·s objeitils qle ens vam p·antejar i es van votar ·a passada
AGO.

Si bé sí qle s’han aitla·itzat e·s reilrsos de ·a federaiió i e· webi no hem revisat tot a··ò de· qle
disposen e·s iasa·s i poden iompartir amb ·a resta. Hem treba··at a partir de· materia· de ·’ofiina i
i·assifiat e· web de nol per fer més fàii· i aiiessib·e ·a informaiió qle hi ionstai però ia· qle ·i
donem eniara més vo·tes i e·aborem e· protoio· de demanda i registre.

Pe· qle fa a· materia·i iampanyes i reilrsos de·s iasa·si no s’ha rea·itzat iap aiiió.

2.2 Ofcines de suport.

S’ha ofert formaiió a ·’eqlip tèinii en ob·igaiions fsia· de ·es assoiiaiionsi iaptaiió de fonsi ··ei
de proteiiió de dadesi fnançament elropeli vio·èniies i desigla·tats de gènere a ·es assoiiaiionsi
gestió d’assemb·ees i relnionsi iomlniiaiiói eti. També han reblt assessoraments persona·itzats
per temes espeiífis iom doilmentaiió de ·es entitatsi estatls i NIFi p·a de iomlniiaiiói ionvenisi
eti.

Respeite ·’objeitil de «irear materia·s per fer front a dlbtes qle plglin sorgir» Hem fet e·
«Protoio· SOS»i

«Protoio· de ·es faitlres»i «Protoio· d’asseglranies»i «protoio· de de·iites

sexla·s (DNS)» i hem ireat a ·a yoltlber Fresita Rosita per exp·iiar ·es memòries. Qlan han sorgit
temes qle preveiem qle podrien originar difil·tatsi hem ireat reilrsos per ta· de faii·itar ·a
iomprensió a·s iasa·s.
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En e· tema de ·a diflsió de serveis qle ofereix ·’ofiiei hem aitla·itzat e· bani de reilrsos i s’ha
anat arreg·ant ·a webi tot i qle eniara qleda mo·ta feina per fer.

2.3 Suport econòmic:

En aqlest plnti vam haver d’asslmir dos grans reptes ·’any passati per lna banda ·a inteniió de
ionso·idar e·s iriteris de distribliió iap a lns qle donessin resposta efeitiva a ·es neiessitats de·s
iasa·si vam treba··ar ionjlntament lns nols iriteris dlrant ·a relnió de responsab·es de desembre
de 2016 a· Casa· de Joves de Porta i vam fer lna reio··ida d’idees e·s mesos abans de ·’AGO 2017i
votant en aqlesta darrerai e·s iriteris defnitils. Tot i haver ireati votat i aprovat e·s nols iriterisi
aqlests no s’han poglt fer efeitils aqlest 2017 perqlè no es van modifiar ·es memòries qle es
demanen a·s iasa·s i de ·es qla·s s’extrelen e·s iriteris per ta· de distriblir e· fons eionòmii.
Englany aqlesta doilmentaiió ja està modifiada i en ·a distribliió de· ilrs qle arriba es faran
efeitils e·s nols iriteris. En tota·i s’ha repartit entre e·s iasa·s federats 25.675i94€.

E· següent repte qle teníem entre mansi va ser irear ln presslpost espeiífi per oferir slport
eionòmii per projeites ionirets de ·es entitats federadesi e· qle vam anomenar «Projeite X». En
aqlest projeite es van oferir 5000€ de· presslpost anla· de ·’any passat i es van repartir 2000€. E·
Casa· de Joves C·ot – La Traia va rebre 1000€ pe· sel projeite de «Qle no iúmbia e· paniio» i e·
Casa· de Joves de· Qleix va rebre 1000€ més pe· sel grlp de perilssió «Reperqteix». Tot i qle
va·orem positivament haver poglt dlr a terme e· «Projeite»i va·orem negativament qle ·a
ionvoiatòria va sortir força tard i amb ·’estil pe· mig. Tampoi hi ha haglt ·a partiiipaiió esperadai
ja qle només van partiiipar dos projeites.

2. 4 Suport pedagògic.

Englany s’ha ireat lna nova fglra tèiniia per a ·’àrea pedagògiia qle ha permès qle aqlesta
àrea hagi poglt avançar i asso·ir tots e·s objeitils p·antejatsi dintre e·s qla·si e· priniipa· ha estat
·a ireaiió d’ln P·a de Formaiió iasa·ero qle pretén donar resposta a ·es neiessitats formatives
de·s iasa·si així iom mi··orar ·a qla·itat de ·a tasia qle rea·itzen. A·horai dlrant aqlest ilrs hem
donat resposta a totes ·es neiessitats de·s iasa·si ·es qla·s s’han vehiil·at a través de·s tèiniis
territoria·s i amb e· slport de ·’àrea pedagògiiai esdevenint aqlesta lna de ·es tasqles prioritàries
11
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de ·a federaiió.

A tot això ia· slmar-hi qle aqlest any s’han dediiat esforços a irear lna xarxa de iol·aboraiions
amb entitats de ·’àmbit pedagògii i edliatili per ta· de donar a ionèixer e· mode· de Casa·s de
Jovesi i aionseglir reioneixement iom lna entitat edliativa qle treba··a per ·a transformaiió
soiia·. Així donisi en aqlesta direiiiói ·’àrea pedagògiiai s’ha relnit amb Rosa Sensati amb e·s
plnts JIPi amb e· CJB i amb diversos institlts. A·horai hem presentat e· mode· iasa·ero a vàries
entitats i institliions diferentsi iom ara: a ·a trobada de de·egades d’Horta-Glinardói a·s Jeslïtes
de Sant Gervasii a Minyons Esio·tes i Gliesi a ·es “Jornadas de profesiona·es de joventld de·
Aylntamiento de Zaragoza”i a ·es “Jornadas CENTRATE de partiiipaiión y jlventld (Loriai
Mlriia)”i a ·a Trobada d'entitats de· Rava· i a lna entitat de Ber·ín (Jlgendbi·dlngsstätte Klrt
Löwenstein).

A·horai també hem assistit a ·es Jornades de Po·ítiqles de Joventlt de ·a Dipltaiió de Barie·ona. I
ja per aiabari hem organitzat lna Tal·a Rodona dirigida a tota ·a iomlnitat edliativa i assoiiativa
sobre «Edliar en Partiiipaiió».

2.5 Suport polític:

Va·orem lna mi··ora respeite a ·’any passat. Aqlest darrer any hem aiompanyat ·’AJUC amb ·a
negoiiaiió amb ·’ajlntament de Corbera. Amb Sant Qlirze també hem fet slport po·ítii i a
Kndlrgent (Canove··es) també. A Barie·ona s’han dob·at ·es relnions amb ·’ajlntamenti hem fet
dles a ·’any i s’han anat ioordinat per interessos espeiífis. Però també va·orem qle és ln tema
qle iostai perqlè ·es ioses triglen a materia·itzar-se i són proiessos ··argsi hi ha ioses qle es
perden pe· iamí. La sensaiió iompartida és qle e·s iasa·s federats ens tenen més en iompte qle
abansi però eniara hem de treba··ar mo·t més per ser lna eina úti· i a mà de·s iasa·si i poder
aiompanyar-·os més en e· sel dia a dia.

12
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3 ÀREA TERRITORIAL
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Més en··à de ·a va·oraiió qle iada territori ha fet de ·a seva pròpia dinàmiia i flniionamenti hi ha
dos objeitils anla·s iompartits territoria·ment a ·a Federaiió.

Per lna bandai ·a ireaiió de ·'eqlip territoria· a tots e·s territoris. Aqlest eqlip es va forml·ar iom
·'oportlnitat de irear ln espai més de partiiipaiió i deiisió dins ·a nostra estrlitlra qle tingli iom
a objeitil dediiar-se a· segliment po·ítiii ·a ioordinaiió i gestió de reilrsos i neiessitats de·s
iasa·s de iada territori.

En e· ias de territori Barie·ona ha aionseglit ionso·idar ln eqlip territoria· format per 6 personesi
qlatre iasa·eras (CJ. Xiroii CJ Qleixi JAM i CJ Porta)i lna persona de· seiretariat i e· tèinii. E·
territori L·obregat ha tinglt ln eqlip territoria· format per 3 personesi lna iasa·era de· AJUC de
Corberai lna persona de· seiretariat i ·a tèiniia. I territori Va··ès – Osona primer està treba··ant
per ionso·idar ·es relnions territoria·s.

La va·oraiió genera· és positiva tot i qle s'ha de iontinlar treba··ant per ·a ireaiió d'eqlips
territoria·s integrats per ·a diversitat de partiiipaiió iasa·era i ·es ganes de ·iderar e· projeitei
sobretot pe· qle fa a· territori L·obregat i Va··ès – Osona. Per a·tra banda també es va·ora estab·ir
objeitils espeiífis pe·s eqlips territoria·s per iada territorii i no eng·obar aqlesta nova fglra de
manera genera· a tots e·s territoris.

D'a·tra bandai ·’objeitil de irear e· nol territori «Garraf – Penedès» tot i ·es energies i temps
destinati no s’ha materia·itzat.

3.1 Territori barcelonès.

- Organitzaiió i Estrlitlra
Equip Territorial: L’eqlip territoria· de· Territori Barie·onès ha estat format per 4 membresi lna
persona de· seiretariat i e· tèinii territoria·. Aqlest 4 membres venen de· Casa· de Joves Xiroii
Casa· de Joves de· Qleixi Jam i Casa· de Joves de Porta.

Les tasqles qle s’han rea·itzat han siglt:
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•

Segliment Po·ítii amb ·'Administraiió: s’han rea·itzat tres relnions amb e· departament de
joventlt de ·’Ajlntament de Barie·onai per par·ar de ·a sitlaiió de·s Casa·s de ·a iiltat i per
·a ioordinaiió de ·a Mertxei e· projeite estre··a de· Territori.

•

Relnions de segliment amb e·s Casa·s: L’eqlip territoria· ha rea·itzat 21 relnions de
segliment a·s diferents iasa·s qle ionformen e· Territori.

•

Dinamitzaiió de· territori: s’ha treba··at per ·a iohesió de· territori amb e·s projeites de ·a
taniada territoria·i e· dinar d’estil i ·a Mertxe.

•

Segliment Labora·.

•

Re·aiions externes: S’ha estat treba··ant amb e· CJB per ta· d’apropar re·aiions amb e·
territori.

•

Ser ·a vel de· territori a ·a federaiió: ·a E.T. ha partiiipat en dles relnions de· seiretariat
per par·ar de· territori.

•

Creixement: s’han rea·itzat diferents iontaites amb noves entitats i s’ha treba··at per
ionso·idar ·es entitats qle ja teníem iontaite e· ilrs anterior.

Reunions Territorials: Les relnions territoria·s són e· priniipa· espai de deiisió de· Territori. Aqlest
any hem de destaiar ·’a·ta partiiipaiió de·s Casa·s en aqlest espai. Hi ha haglt lna mitjana
d’assistèniia de·s iasa·s d’ln 80%.
S’ha iontinlat fent lna relnió mensla· amb ln tota· 11 relnions dlrant e· 2017 i totes ·es relnions
s’han organitzat des de ·a ET.
Aqlest any s’ha introdlït dintre de ·’ordre de· dia ·’apartat de minlto i resl·tadoi ln espai on e·s
iasa·s tenen ln minlt per exp·iiar ·a sitlaiió aitla· de· sel Casa·. Aqlest espai es va·ora mo·t
positivamenti ja qle ha permès visla·itzaiió de ·a rea·itat de·s Casa·s de· Territori.

Tancada Territorial: La taniada és ln espai de iap de setmana on es treba··a ·a va·oraiió de· ilrs
passat i es p·antegen ·es ·ínies de· territori per aqlest ilrs. També és ln espai de iohesió i
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ioneixença entre e·s diferents iasa·s i e·s sels referents.
Va haver-hi lna gran partiiipaiió en ·a taniada en nombre de Casa·s però potser va fa·tar treba··ar
·a iohesió entre e·s diferents membres.
Cara a ·a propera taniada e· plnt de iohesió serà ln de·s eixos.

- Slport a·s Casa·s
Reunions de Seguiment: Les relnions de segliment han siglt ·a priniipa· eina de slport a·s Casa·s.
Com hem iomentat anteriorment aqlest ilrs s’han rea·itzat 21 relnions entre e·s diferents Casa·s.
Es va·ora mo·t positivament ·a feina qle s’ha rea·itzat des de ·’Eqlip Territoria· i ·a flniió d’aqlest
espai.

- Re·aiió entre e·s Casa·s i aitivitats territoria·s
Ciclekoa: Aqlest és e· projeite de formaiió i debat de· Territori. Aqlest any ·a Cii·ekoa no s’ha
portat a terme per diferents aspeites. Un de·s aspeites qle han jlgat a ·a nostra iontra ha siglt e·
temps. La temàtiia de ·a Cii·ekoa no es va deiidir fns a mitjans de ilrsi iosa qle ha fet qle e·
ia·endari fos mo·t aiotat entre ·es a·tres aitivitats de· territorii ·es aitivitats i projeites propis de·s
iasa·s i ·es aitivitats de ·a Federaiió.
L’a·tre aspeite negatil ha siglt qle no s’ha aionseglit formar lna iomissió per treba··ar e·
projeite. De iara a· ilrs vinent s’intentarà ·iderar des de ·es relnions de Territori.

La Mertxe: És e· projeite estre··a de· Territorii aqlest any hem ie·ebrat ·a 6ena ediiió de ·a Mertxe
i ·’ha aio··it e· Casa· de Joves Xiroi de· barri de· Fort Pieni.
Cada any ·a Mertxe ireix mési gràiies a· disseny de· iarte·· hem poglt arribar a espais de diflsió
qle abans no havíem poglt arribar iom han siglt en programes de TV i en ·a Radio.
Un aspeite qle s’ha de treba··ar és apropar e· projeite de ·a Mertxe i qle se’· faiin sel a totes ·es
noves Casa·eres qle ionformen e·s diferents Casa·s.

- Creixement

S’ha treba··at amb 7 entitatsi a·glnes d’e··es són entitats qle ja teníem iontaite ·’any anterior.
Les entitats són:
Casa· de Joves de Sants.
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Casa· de Joves Girape··s (Glinardó)
Casa· de Joves Can Riiard (Pob·e Nol)
Casa· de Joves Zona Nord (Ciltat Meridiana)
Casa· de Joves de Ciltat Ve··a
Casa· de Joves de ·es Corts.

S’han rea·itzat ln tota· d’11 relnions i dles formaiions de mode· iasa·ero.
Hi ha Casa·s qle han iomençat a entrar en ·a dinàmiia de· Territori però hi ha d’lns a·tres qle està
iostant mési pe· fet qle són entitats mo·t noves qle s’aiaben de irear.

3.2 Territori Llobregat

Les línies que valorem a continuació es van pensar i crear l’octubre del any anterior, amb la idea
d’establir un cicle de curs, que finalment ha retornat a l’anual, ja que s’estan valorant al febrer,
després d’un any i mig i amb un procés de canvi important dels casals i les persones que participen
del territori.
Així, per fer la valoració seguirem l’esquema marcat per les línies, començant pel punt de
dinamització en el que es valora que que si ha arribat material gràfic de casals i se n’ha fet ús, però
que cap casal ha utilitzat o ha mirat el calendari del google calendar que s’havia proposat de fer.
Tampoc no s’han fet cartells conjunts. Pel que fa a les accions conjuntes, només se n’ha fet una i
l’únic casal que la va aprofitar va ser Gelida, per tant ha tingut poca repercussió i continuació. I per,
últim, es valora que els whatsapp com a mitja se comunicació funciona i està ben organitzat, en
canvi la carpeta compartida al drive no s’ha utilitzat gens.
El punt de suport es valora com a positiu, es valoren com a positives les visites, tot i que no s’han
complert les dos visites a cada casal i no s’ha anat a gaires assemblees. Valoren que hi ha una falta
de responsabilitat dels casals en aquest fet també. Pel que fa als recursos de la fede, s’han intentat
fer més visibles, però no han tingut el resultat esperat. Es valora el whatsapp com al millor eina per
passar la informació dels recursos.
En el punt d’organització es valora que hi ha una desconeixença de l’estructura de casals de Joves i
que no ex coneixen quins son els diferents òrgans de participació, com el secretariat o l’ET.
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Pel que fa a les reunions de territori, es consideren prou participatives, però hi ha poca
representativitat dels casals, dos a tres a cada reunió. També hi ha una falta d’informació dels temes
que es tractaran prèviament a la reunió de territori.
Fina·menti e· plnt d’expansió territoria· es va·ora menys possitivamenti ja qle no s’ha iomp·ert iap
de ·es aiiions p·anejades. No ha entrat iap iasa· i no s’ha fet iap formaiió amb ials i esp·ais a
part de· KM.Oi on no hi havia iap esp·ai vinil·at a ln iasa· de· territpori.

3.3 Territori Vallès-Osona

Englany teníem e· repte de poder estabi·itzar e· territorii tot enfortint ·a xarxa entre e·s iasa·s i
atenent ·es seves demandes. Amb ln territori tant extensi resl·ta ln rep·antejament iontinlat
poder artiil·ar ·a partiiipaiiói estrènyer vini·es i sinergiesi tot enfortint e·s projeites ·oia·s. Creiem
qle e· iamí traçat és positili sent ionsiients qle qleden mo·ts reptes per asso·ir.

1) DONAR SUPORT A LES ENTITATS

Aqlest objeitil és e· priniipa· eix qle maria ·a feina feta amb e·s iasa·s de· territori. Entenem qle
lns iasa·s forts i referents en e·s sels entorns ·oia·s és ·a mi··or eina de transformaiió soiia·i i en
ionseqüèniia hi halrà lna mi··or qla·itat en ·a partiiipaiió a ·a federaiió.

- Fer ln segliment de ·es entitats

E· p·a d’aiiió esbossat amb e· CAJ E· Rlsk s’ha fna·itzat aqlest any amb lns resl·tats
positils. D’ln iasa· inaitil s’ha ireat lna dinàmiia interna per poder programar i exeiltar
aitivitatsi portant ·a iampanya de ·es nostres reg·es a ·a pob·aiió i donant ln slport espeiia· en ·a
ireaiió d’ln protoio· en entorns festils. E· segon any de ·’assignatlra ha ajldat a seglir vinil·ant
e· projeite amb e· sel territorii i és e· iasa· més aitil en partiiipaiió a ·a federaiió.

Pe· qle fa a AJKndlrgnt es va atendre lna demanda ionjlnta amb e· Conse·· de Joves de
Canove··esi sent presents a· espai iogestionat amb ·’ajlntament. Aqlest fet ens ha ajldat a
iomençar a fer segliment a Intoxiiadesi iol·eitil ·oia· qle podria esdevenir e· re··el entitat de
18
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·’entitat.

E· CJ Obril Pasi després de dos anys intentant gestionar re··el generaiiona· intern se’ns va
demanar entrar en ·a dinàmiia de ·a entitat amb e·s nols dirigents qle asslmien e· pes de ·’entitat
entrat setembre. Amb ln segliment més proper a ·’iniiii es va optar per passar-ho a ln segliment
per part d’lna fglra po·ítiiai qle de iara e· 2018 rep·antejarem ionjlntament amb e· iasa· e·
mi··or format per atendre ·es seves neiessitats.

A ·a relnió de segliment amb e· CJ La F·oresta va sortir ·a proposta de treba··ar ionjlntament ·a
programaiió d’aitivitats i donar slport amb ·a ireaiió de· nol espaii qle aio··irà ln projeite
d’ado·esients amb lna tèiniia a··iberada. De iara ·es ·ínies 2018 halrem de ioniretar e· slport i
segliment.

Les noves entitats de ·’ú·tim any han siglt ACCENTi amb qli hem fet dles relnions de segliment i
esperem donar e· slport neiessari pe· nol ·oia·. L’AJ BORDALLA qli hem fet diferents relnions de
segliment i estem iol·aborant per ·’entrada a ·’institlt però han manifestat ·a seva neiessitat de
desvinil·ar-se estrlitlra·ment a ·a federaiiói per sentir-·a iom ln projeite poi po·ítii. Amb
posterioritat a ·’AGO 2017 ha anat partiiipant ·’AJ L·inarsi tant a ·a trobada territoria· de· maigi iom
en ·a Traniada.

- Generar ionfança i iomp·iiitat entre e·s nols iasa·s i ·a ST

Teniem ·’objeitil de ser presents en ·es aitivitats grans de·s iasa·si on hem assistit a ·a Marató de
·’espeitai·e (CJ OP)i a ·a Nit de Jois (CAJ e· RUSK)i a ·a Fira de ·a Cervesa (JOENACC)i a ·a FM de ·a
F·oresta i ·a FM de Barberà i a· ioniert de ·a dona de ·’AJ Parets. Visites qle s’han fet en gran part
amb presèniia tèiniiai i de iara ·’any vinent p·antejaríem asslmir-ho des de ·a vessant po·ítiiai per
ta· d’aproftar mi··or e·s reilrsos federatils i ajldar a irear iomp·iiitats amb ·a federaiió.

2) ESTABLIR LES BASES PER A UNA PARTICIPACIÓ TERRITORIAL
Un de·s reptes d’englany era poder aproftar e· ia·endari federatil per integrar-·o iom a dinàmiia
territoria·. La maniança d’lna dinàmiia territoria·
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- Aproftar e·s espais federatils
En tots e·s espais federatils hi ha haglt presèniia de iasa·s o assemb·ees de· territori (sent e· Rlsk
·’únii present en tots e·s espaisi iosa qle pot ser ionseqüèniia de· p·a d’aiiió traçat amb e··es).
Tot i així ·’assistèniia ha siglt força baixai amb ·’exiepiió de ·’assemb·ea on hi eren presents
gairebé totes ·es entitats de· territori.

- Crear sinergies i treba·· ionjlnt
Vam aproftar e· màxim òrgan deiisori de ·a federaiió per fer lna petita relnió de territorii qle
va·orem positivament i seglirem treba··ant de iara ·’any vinent. A partir d’aqlesta relnió iniiia·
ens vam poder trobar i deiidir qle faríem lna trobada a· maigi amb mo·t bona assistèniia i amb
lna va·oraiió mo·t positiva.

De iara ·’ú·tim trimestre de ·’any no s’ha poglt fer lna trobada de territori (amb ·’assistèniia de
tres iasa·s a ·a Traniada). La inèriia prodlïda pe· iontext soiiopo·ítii ireiem qle pot ser ln de·s
motils pe·s qla·s mo·tes assemb·ees (mo·t imp·iiades direitament o a títo· individla· amb e·s
CDR) hagi fet qle ·es fories es ientressin en primer ··oi en aqlests darrers espaisi en segon ··oi en
·a dinàmiia de· propi projeitei i per ú·tim ·a federaiió.

La idea de fer lna aitivitat ionjlnta ioorganitzada entre ·es entitats no s’ha poglt dlr a termei
iosa qle qleda pendent de iara e· 2018i així iom seglir revisant e·s proiessos iomlniiatils
interiasa·eros.

- Apoderar e· territori
Per ·a dinàmiia deireixent dlrant ·’anyi aqlest objeitil no s’ha prioritzat. La imp·iiaiió de dles
persones dins ·a borsa de formadoresi així iom ·’entrada d’a·tres persones de· territori en
iomissions federatives (gènere) o iom a dinamitzadores de ·’assignatlra de partiiipaiió pot aiabar
defnint fltlrs perf·s qle ·iderin e· territori.

3)CRÉIXER DE MANERA SOSTENIBLE
Per ·a natlra·esa i ·a extensió de· territorii e· ireixement és lna eina més per poder ionso·idar e·s
iasa·s i ·a pròpia dinàmiia territoria·. Amb ln ireixement estratègii es ieria qle e·s iasa·s tinglin
projeites propers per fer xarxai i qle ·es entitats de nova ireaiió tinglin referents de proximitat.
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- Estratègia territoria·
Per ·a sitlaiió de· territori i e· ireixement en mo·tes noves entitats en e·s darrers dos anysi hem
ientrat e·s esforços en ajldar a estabi·itzar e·s projeites més qle en iréixer en més entitats. Estem
atents a projeites propers a·s iasa·s federats per ta· de qle es plglin enriqliri en ·oia·itats iom
Ripo··eti Sant Clgati Terrassai Santa Maria de Pa·altordera..

- Generar noves iomp·iiitats a· territori
Es van fer iontaites amb ESPLAC per poder irear ln espai de ioordinaiió i iomp·iiitati a· qla· des
de ·a federaiió d’esp·ais es va entendre iom a inneiessari. Es va fer ln enviament massil a·s
eqlipaments mlniiipa·si per estab·ir lna xarxa d’informaiió i poder donar slport a iol·eitils
presents a·s espaisi per fer ln proiés d’apoderament de·s joves i poder esdevenir en entitats
altònomes en ln fltlr. No hi ha haglt resposta per part de·s mlniiipis. S’ha seglit fent relnions
de traspàs d’informaiió amb ·a Flndaiió Ferrer i Glàrdiai qle a partir de dinamitzar P·ans Loia·s
de Joventlt és present en ·es pob·aiions amb iasa·s o entitats slsieptib·es de federar-se.

Per ú·timi ·’assignatlra de partiiipaiió resl·ta ser lna eina mo·t efeitiva per generar iomp·iiitats
amb e·s mlniiipis. E· bons resl·tats i ·a satisfaiiió de·s institlts ens obre noves perspeitives de
iol·aboraiiói amb ln retorn direite a·s iasa·s.
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4 ÀREA PEDAGÒGICA:
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4.1) MODEL I DISCURS
En re·aiió a ·’àrea pedagògiiai aqlest any hem fet pa·ès e· nostre mode· organitzatil a diferents
espais federatils però també assoiiatils. Hem presentat e· mode· assoiiatil a··à on hem anat i ens
han visitat; a·tres mlniiipis i ajlntaments de Cata·lnyai a·tres entitats va·eniianes amb ·es qla·s ja
teníem iontaitei a·tres assoiiaiions de· ··elre iom ialsi esp·ais o més entitats de· CNJCi així iom
d’a·tres entitats Elropees a través de· Elropean Confederation of Yolth C·lbs. Ca· diri tambéi qle
lna de ·es aiiions amb més forçai ha estat ·a presentaiió de· ··ibre «Edliar en Partiiipaiió»i ·a
qla· ens va permetre arribar a ln iol·eitil mo·t amp·i i diversi slmant més de 40 assoiiaiionsi
entitatsi institlts o institliions diferents. Creiem qle iom a objeitil iontinlista qle ens havíem
p·antejati hem fet lna bona promoiió de· nostre mode· a través de «·’Aixeqlem ·a persiana». Tot i
aixòi a· ··arg de ·es diferents presentaiions rea·itzadesi se’ns ha despertat ·a neiessitat de revisar e·
mode· de Casa·s de Jovesi així iom e· sel Projeite Edliatil i ·’ideari per ta· d’adaptar-·o a ·a
rea·itat aitla· de ·a federaiió. Així donisi dlrant e· 2018 iniiiarem aqlest treba··.
Aqlest 2017 ens havíem p·antejat generar reilrsos pe· treba·· pedagògii de ·es entitats. Com
velreli a·glnes de ·es aiiions d’aqlest objeitil no s’han poglt asso·ir per mania de temps tant de
·’Eqlip Tèiniii iom de· referent Po·ítii. Això ens ha portat a prioritzari iom velrel més endavant a
irear i enfortir e· P·a de Formaiió 2018i e· qla· ireiem qle donarà resposta a ·es neiessitats de·s
objeitils no asso·its. Així donisi dins d’aqlest àmbit no s’han poglt generar e·s dos reilrsos
esperats: glió d’aiompanyament en ·a ireaiió de noves entitats i reilrs per a ·a transiiió d’ln CJ
mlniiipa· a ln CJ assoiiatil. Considerem qle ·a mi··or manera de donar resposta a aqlestes dles
neiessitatsi no és a través d’ln reilrs genèriii sinó a través de ·’oferta formativa i ·’assessorament
des de ·’estrlitlra d’ACJi tant a nive·· tèiniii iom po·ítii. Ma·grat aixòi sí qle hem poglt generar i
plb·iiar ·es ioni·lsions de· Transforma de· 2015 sobre e· Mode· d’Oiii i de iara a· 2018 ia·dria
plb·iiar ·es ioni·lsions de· Transforma d’aqlest anyi e· 2017i e· qla· es va rea·itzar a· vo·tant de ·a
preglnta «iom iombatre e· raiisme des de ·a diversitat?» a· qle ma·grat qle girava a· vo·tant de
d’interessos de ·es iasa·eres va haver-hi poia assistèniia. Aqlesta mania d’assistèniia ens porta a
p·antejar-nos de iara a· 2018 ln treba·· partiiipatil per ta· de trobar ln format qle s’apropi més a
·es motivaiions de ·es iasa·eresi i d’aqlesta manerai mi··orar-ne ·’assistèniia.
4.2) PLA DE FORMACIÓ
Aqlest 2017 hem dediiat mo·ts esforços a irear e· P·a de Formaiiói per ta· de poder generar ln
iatà·eg propi de iàpsl·es formatives qle neixi de ·es neiessitats de·s iasa·s. Desprési donisi de fer
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ln diagnosi de ·es neiessitats formatives de·s iasa·s i grlps de joves de ·a federaiiói vam ionstitlir
lna iomissió formada per iasa·eres motivades a irear ·’estrlitlra formativa de ·a federaiió. Així
donisi és iom neix ·a Borsa de Formadores qle ha treba··at per dissenyar e· flniionament de
·’oferta formativa de ·a federaiiói a·hora qle ha dissenyat ·es iàpsl·es formatives qle s’oferiran a
partir de ·’AGO. Tot aqlest treba·· s’ha rea·itzat en tres relnions de i·alstrei i lna Taniada de ·a
Borsa de Formadores. Dlrant e·s propers anysi ia·drà anar revisant e· P·a de Formaiiói així iom
iadasilna de ·es iàpsl·es per anar-·es adaptant a ·es noves neiessitats qle vagin sorgint a·s
iasa·s.
Ma·grat qle no hem poglt oferiri eniarai ·a gran majoria de iàpsl·es formatives a·s iasa·s (ja qle
han estat en proiés de ireaiió)i sí qle s’han seglit rea·itzant formaiions de Mode· Casa·ero a ·es
noves entitatsi o entitats properes a iada territori. A·horai també s’ha rea·itzat ln mínim d’lna
formaiió territoria·i ientrada aqlest any en ·a ireaiió de· protoio· de gènere.
D’a·tra bandai des de ·’Àrea Pedagògiiai també hem garantit ·a formaiió de·s diferents eqlips de
·a federaiió. E· Seiretariat ha rea·itzat lna formaiió ionjlnta amb ·’Eqlip Tèinii amb ·a Xixa
Teatre. Paral·e·amenti ·es membres de· seiretariat també han rea·itzat e·s següents ilrsos
formatils:
• Formaiió sobre iooperativisme i eionomia soiia· i so·idària (Esio·a ··ilre e· So·)
• Formaiió Prismes: interil·tlra·itat i interseiiiona·itat (CJB)
• Clrs sobre Digita· work a Is·àndia (Samfes-ECYC)
• Clrs sobre Capita·ime i ilres a Ber·in amb Jlgendbi·dlngsstätte Klrt Löwenstein
• Formaiió Prismes: interil·tlra·itat i interseiiiona·itat (CJB)
• Formaiió sobre Transparèniia a ·es entitats (FOCIR)
• Reesirilre e· ionfiite amb ionfançai iomlniiaiió i iompromís (Torre Jlssana)
• Qlines responsabi·itats tenim iom a membres de ·a jlnta direitiva? (Torre Jlssana)
D’a·tra bandai ·a Borsa de Formadores ha rea·itzat lna formaiió d’eines metodo·ògiqles i
habi·itats i iapaiitats de ·a persona formadorai ·a qla· ens ha permès irear iàpsl·es de qla·itat.
Des de ·’Eqlip Tèinii ens hem format en:
• Comlniiaiió (CRAJ)
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• Formaiió en vio·èniies masi·istes i joves (Cande·a)
• Les ob·igaiions fsia·s de ·es assoiiaiions (Torre Jlssana)
• Introdliiió de iaptaiió de fons elropel (Torre Jlssana)
• L·ei de Proteiiió de dades (Torre Jlssana)
• E· NIF i ·es ob·igaiions fsia·s (CRAJ)
• L’Art de dinamitzar relnions (Torre Jlssana)
• Dragon Dreaming: lna metodo·ogia innovadora per dissenyar mi··ors projeites (Torre Jlssana)
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5 ÀREA DE PROGRAMES
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L’Àrea de Programes dlrant aqlest darrer any ha dlp·iiat ·a iniidèniia i e·s reilrsos generats pe·
qle fa a a·tres anys. Amb ·a referèniia de· ia·endari iasa·ero de dies assenya·atsi ha generat
diverses iampanyes p·enes de iontinglti amb ·a i·ara inteniió de generar disilrsi posiiionaments i
eines pe·s iasa·s federats.

Ha estat present en ·es trobades federatives i ha visitat ·es relnions territoria·s per ta· d’aiostar ·a
tasia de programes a ·a rea·itati va·oraiió i demanda de·s iasa·s federats.

S’han algmentat e· nombre de tramesesi e· materia· editat i ·’impaite de Casa·s de Joves.

Per ú·timi s’han iomençat a generar iomissions formades per persones iasa·eres amb ·a i·ara
inteniió de dirigir e·s nostres esforços e· proper anyi en ionso·idar-·es i responsabi·itzar-·es de·
·ideratge po·ítii de iada programa en ·’estrlitlra de ·a federaiió.

5.1. Adolescència i secundària

Dlrant aqlest any 2017 teníem iom a objeitil poteniiar e· programa d’Ado·esièniia i Seilndària
per ta· qle esdevinglés lna eina de referèniia per a·s iasa·s de joves.
Així donisi d’lna banda hem fet ln diagnòstii de neiessitatsi inqlietlds i motivaiions en ·’àmbit
d’ado·esièniia i seilndària. Per ta· de fer-hoi hem fet ln mapeig de·s iasa·s qle tenen a·gln tipls
de projeite d’ado·esièniiai així iom d’aqle··s iasa·s qle e·s agradaria treba··ar-hi. Aqlest mapeigi
peròi ia· dir qle ha estat exhalstil a·s territoris de Barie·ona i L·obregati mentre qle a Va··èsOsona no s’ha poglt rea·itzari i per tanti qleda pendent de rea·itzar-se dlrant e· 2018. Estava
previst assistir trimestra·ment a ·es relnions territoria·si i s’ha assistit a lna relnió de territori
Barie·onai i a lna a·tra de territori L·obregati qledant pendent d’assistir a lna relnió territoria· de
Va··ès-Osona. Paral·e·amenti ia· dir qle en iomptes d’assistir trimestra·ment a ·es relniones de
territoria·s hem prioritzar poder fer ln segliment i aiompanyament exhalstil a aqle··s iasa·s de
joves interessats en tirar endavant a·gln projeite d’ado·esièniia o seilndària.

Podemi donisi afrmar qle hem aiompanyat a aqle··s iasa·s motivats pe· treba·· d’ado·esièniia i
seilndària. A mési també hem ientra·itzat i revisat e·s reilrsos existents per entrar a·s INSi i hem
ireat a·hora eines de promoiió de ·’assignatlra «Edliar en Partiiipaiió». Tot i aixòi qleda pendent
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de iara a· 2018 aitla·itzar aqlest ··istat de reilrsos afegint ·es iàpsl·es formatives ireades dins e·
P·a de Formaiió 2018i permetenti d’aqlesta manera aiabar d’asso·ir ln de·s objeitils d’englany:
ionso·idar ·a borsa de formadores iom a referents de ·a federaiiói i és qle dlrant aqlest any ens
hem ientrat en e· proiés de ireaiió i e·aboraiió de· P·a de Formaiiói e· qla· ha estat ln treba··
mo·t intern i invisib·e.

Una a·tra de ·es apostes per aqlest 2017 era rea·itzar e· projeite de· KM0i ·a trobada d’ado·esients
qle no es feia des de· 2011. Ma·grat ha iostat qle ·a iomissió promotora es ionso·idés i ·a no
partiiipaiió d’a·tres federaiions (iom ESPLAC) no ha ajldat en faii·itar ·a ioordinaiió i promoiió
de· projeitei ·a trobada KM0 2017 ha siglt lna rea·itat. Fina·ment es va rea·itzar e· 4 i 5 de març i
hi van partiiipar 5 entitats (GAG de ·a Glineletai ·’Assoiiaiió Ublntli i e·s esp·ais Boixi Greska i
Isard F·or de Nel.)

En re·aiió amb ·’assignatlra «Edliar en Partiiipaiió»i aqlest any hem ientrat ·’expansió d’aqlesta
a· territori Barie·onai ja qle anys anteriors s’havien poteniiat e·s territoris Va··ès-Osona i
L·obregat. Així donisi ens hem relnit amb qlatre institlts i e·s respeitils iasa·s de joves: INS
Emperador Car·es i INS Ernest L·lih (en iol·aboraiió amb e· Qleix)i INS Nariís Montlrio· (en
iol·aboraiió amb ·a JAM) i ·’INS Sa·vador Espril (en iol·aboraiió amb e· CJ La Traia).

Paral·e·amenti s’ha seglit rea·itzant ·’assignatlra a ·’INS L’Estatlt de Rlbíi amb ·a iol·aboraiió de·
Rlsk. Com a novetati aqlest any hem passat de rea·itzar-·a en dos grlpsi a rea·itzar-·a en tres
grlpsi i per tanti hem disposat de tres dinamitzadoresi qle a diferèniia d’ediiions anteriorsi ·a
majoria són de· territorii i membres de· CJ de· Rlsk.

Englanyi també hem presentat ·a reediiió de· ··ibre «Edliar en Partiiipaiiói lna assignatlra
pendent» amb ·a iol·aboraiió de ·’assoiiaiio de mestres Rosa Sensat a través d’lna Tal·a Rodonai
on vam poder esio·tar ·’experièniia i e· ioneixement d’en Jalme Tri··a (expert en aprenentatge i
partiiipaiió)i Fide· Gonzà·ez (ireador de ·’assignatlra)i Maribe· Tarrés (Cap d’Estldis de ·’INS
·’Estatlt de Rlbí)i Roser Vime (dinamitzadora de ·’assignatlra i tèiniia de programes d’ACJ)i i Adai
Casi··as (membre de· Seiretariat d’ACJ i de· CJ de· Rlsk). Dlrant ·a jornada de presentaiió vam
galdir amb ·’assistèniia de més de 50 personesi entre ·es qla·s van assistir mestres de primària i
seilndàriai professores lniversitàriesi persona·itats i tèiniqles de ·es institliions púb·iqlesi
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vo·lntàries de· ··elre edliatili i d’a·tres assoiiaiions de· terier seitor. Podel velre ln videoreslm de ·a Tal·a Rodona a· següent en··aç: http://goo.g·/nse83x

Pe· qle fa a dinamitzaiions de tltoriesi s’ha donat resposta a· 100% de ·es demandes. Per lna
bandai ta· i iom iomentàvem amb anterioritati ·es dinamitzadores de ·’assignatlra slrten de·
Casa· de Joves de referèniiai per ta· d’apropar a· màximi e· projeite de ·’assignatlra a ·a rea·itat
iasa·era de· territori. Per a·tra bandai pe· qle fa a tltories esporàdiqles o presentaiions de·
projeite s’ha intentat ioordinar sempre amb e· Casa· de Joves de referèniiai prioritzant qle ·a
dinamitzadora sortís de· propi iasa·i i així poder apropar-hi ·es a·lmnes. Tot i aixòi no sempre ha
estat possib·e. En aqlests iasosi donisi s’ha asslmit des de ·a Borsa de Formadores de ·a federaiió.
Pe· qle fa a ·a formaiió de· professorati s’ha rea·itzat lna sessió formativa trimestra· a ·’institlt on
es rea·itza ·’assignatlra (INS ·’Estatlt). Paral·e·amenti ma·grat no s’ha rea·itzat iap formaiió dins e·
mari de ·’Esio·a d’Estil o d’Hivern de ·’AM Rosa Sensati si qle s’està treba··ant per poder oferir
aqlesta formaiió dlrant ·’Esio·a d’Estil de· 2018.

Per ú·timi aqlest any hem estab·ert noves re·aiions i ioordinaiions amb diferents entitats d’aqlest
àmbiti i s’han ionso·idat ·es ja existents. Així donisi ens hem ioordinat amb e· CJBi amb ·’Esio·a
L·ilre e· So·i amb Esp·aii amb e·s Plnts JIPi amb Esio·tes Cata·ans i amb ·a Flndaiió Ferrer i
Glàrdia. Ca· dir qle arre· d’aqlestes relnions de ioordinaiiói hem poglt asso·ir ·es ·ínies
p·antejades dlrant aqlest 2017. Un exemp·e mo·t ioniret és e· de ·a iol·aboraiió estab·erta amb
e· CJB a ·’hora d’entrar a·s institlts de seilndària de ·a mà de· CJBi aproftant e·s sels iontaites
de· projeite Visii Convisi i Partiiipo i ·a seva experièniia. Un a·tre exemp·e seria ·a ioordinaiió
amb e·s Plnt JIPi qle ens ha permès estab·ir lna nova porta d’entrada a·s Institlts per ta· de donar
a ionèixer e· projeite iasa·ero i e·s Casa·s de Joves de referèniia de· territori.

5.2 Gènere i Salut

Una de ·es aiiions de ·’àrea per ·’any 2017 era generar ·a iampanya sobre ·a menstrlaiió des
d’lna perspeitiva feminista eio·ògiia i popl·ar i fer-ne ·a presentaiió de forma desientra·itzada
a·s 3 territoris de ·a Federaiió. La iampanya «Les nostres reg·es» va ionstar d’ln deià·egi ln iarte··
genèriii adhesils temàtiisi posta·s i ·a venta de iopes menstrla·s a prel de iost (qle eniara n’hi
ha a ·a fede!). A més a mési es va rea·itzar lna xerrada de presentaiió a iada territorii amb ·a
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partiiipaiió de· iasa· de joves de referèniiai ln iol·eitil feminista i ·’assoiiaiió Mandràgores.
També es va oferir ·a possibi·itat de fer ln ta··er d’altoioneixement per a persones qle menstrlen.

La presentaiió de ·a iampanya es va aio··ir per tres iasa·s (CJ Glineletai CJ Vi·anova i e· CAJ E·
Rlsk). Es va·ora mo·t positivament ·a desientra·itzaiió de ·a presentaiió de ·a iampanya a·s
territoris (era ·a primera vegada qle es feia)i haver teixit xarxa amb iol·eitils feministes propers i
e· gran impaite qle va tenir a xarxes soiia·s i a ·a premsa.

Tot i aixòi es va·ora ·a neiessitat de trelre més reilrsos pe·s iasa·s de ·a iampanya i resta pendent
taniar ·a iàpsl·a formativa sobre mites i tabús de ·a menstrlaiió qle s’està treba··ant
ionjlntament amb ·’Àrea Pedagògiia i ·a Borsa de Formadores.

Una a·tra de ·es aiiions estre··a de ·’àrea de gènere i sa·lt d’englany era treba··ar amb ·a ireaiió
d’ln protoio· d’aitlaiió i preveniió davant ·es agressions masi·istes i LGTBIfòbiqles. Aqlesta
feina s’ha iniiiat amb mo·ta motivaiió per part de ·a iomissió de gènere i amb mo·ta inqlietld per
part de·s iasa·s de joves. S’han rea·itzat ·es següents aiiions:

• Presentaiió de ·es fases d’e·aboraiió de· protoio· a ·es relnions territoria·s de Barie·ona i
L·obregat. Dinàmiia en aqlestes relnions per debatre per qlè neiessitem ln protoio· a Casa·s de
Jovesi qlines pors/obstai·es sorgeixen a ·’hora de fer-·o i ap·iiar-·oi qlins passos s’ha de seglir per
e·aborar-·oi eti. (Maig-Jlny)
• Formaiió a La Traniada sobre tipls de vio·èniies masi·istes i LGTBIfòbiqles en entitats
jlveni·s. (Oitlbre)
• Formaiió a ·’eqlip tèinii sobre vio·èniies masi·istes i LGTBIfòqles per part de ·’Assoiiaiió
Cande·a. (Novembre)

Per ·’any 2018 ·’e·aboraiió d’aqlest protoio· iontinlarà sent ln eix prioritari de ·a iomissió de
gènere.

Un a·tre de·s reptes d’aqlesta àrea era feri iom a mínimi 5 posiiionaments anla·s. En aqlest sentiti
s’han fet més posiiionaments (a·glns aiompanyats de mini-iampanyes) de·s previstosi
ionjlntament amb ·’àrea de iomlniiaiió:
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➢

Adhesió i aitivaiió de· protoio· iontra e·s feminiiidis «Ens vo·em vives» per xarxes soiia·s.

Re··ançament de ·a iampanya «Desmlntem ·’amor romàntii»i entrevista a lna membre de ·a
p·ataforma Novembre Feminista i lna resposta a ln artii·e d’Empar Mo·iner.
➢

Creaiió de ·a iampanya pe· 8 de marçi «Si et vo·en exp·otari exp·ota» i amb ·a partiiipaiió

inestimab·e de iasa·eres!
➢

Campanya #L·egeixFeminismes on s’oferia ·a possibi·itat de demanar ··ibres feministes a

tres editoria·s per ·es paradetes de Sant Jordi de·s Casa·s de Joves. 6 iasa·s van demanar ··ibres i ·a
iomanda es va ientra·itzar des de ·a federaiió.
➢

Campanya pe· 28Ji per ·’a··iberament sexla· i de gènerei iombatem e· iisheteropatriariat

iapita·ista. Es va rea·itzar ln manifest pe· 17 de maig i e· 28 de jlny. Es va enviar ln “paik” amb
materia· per fer ln mlra· reivindiiatil a aqle··s iasa·s qle ho sol·iiitessin. E· mlra· també s’ha fet
a ·a reixa de ·’ofiina de ·a federaiió.
➢

Adhesió a· manifest pe· 25 de novembre de ·a p·ataforma Novembre Feminista

Pe· qle fa ·a generaiió de reilrsos pedagògiisi resta pendent taniar ·es iàpsl·es formatives
ionjlntament amb ·’Àrea Pedagògiia i ·a Borsa de Formadores. Es va rea·itzar lna formaiió/ta··er
a ·’AJ Ge·ida sobre ·’amor romàntii a ·’abri·.

També qleda pendent haver rea·itzat ln debat sobre transfeminismes en e· sí de ·a Federaiiói qle
·a iomissió de gènere ho entoma per desenvo·lpar-·o ·’any 2018.
També s’han rea·itzat ·es VII Jornades de L·elre i Feminismes ionjlntament amb Esio·tes Cata·ansi
ESPLAC i ·’Esio·a L·ilre E· So·. Aqlest any ·es van aio··ir e· Casa· de Joves La Traia i La Farinera
amb lna partiiipaiió de 14 persones iasa·eres. La temàtiia girava a· vo·tant de ·a
interseiiiona·itat.

Fina·menti ln de·s reptes de ·’Àrea de Gènere i Sa·lt era reaitivar ·a iomissió de gènere. Dlrant
·’anyi ·a iomissió ha passat per moments mo·t diferents però aitla·ment està iohesionada i
ionso·idada. A· priniipii ·es relnions eren bàsiiament entre ·a persona tèiniia i ·es referents de·
seiretariat i es va optar per fer relnions ionjlntes amb iomlniiaiió ioordinar i mi··orar ·’impaite
de ·es iampanyes. A partir de· setembre s’han iniorporat noves persones a ·a iomissió de forma
estab·e i s’ha mantinglt e· ritme de rea·itzar lna relnió a· mes. La iomissió també va tenir e· debat
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sobre si era ln espai mitxe o no i es va aiordar qle ·a iomissió és mixta però qle hi poden haver
projeites no mixtes per garantir ·’espai de seglretat qle aqlesta iomissió ha de tenir.

5.3 Internacional

Aqlest ha siglt ln any de ionso·idaiió de· programa. S’ha destinat hores d’lna persona tèiniia a
·a seva tasia i arre· d’això s’han enviat persones a diferents formaiions i s’ha ireat ·a iomissió
d’internaiiona·.

Després d’assistir a ·’assemb·ea genera· de ·’ECYC (federaiió elropea de ·a qla· formem part)i s’ha
partiiipat a dles formaiions internaiiona·s. Una a Is·àndiai dlrant e· mes de setembrei
organitzada per L’ECYC sobre «digita· Work» a ·a qla· van partiiipar dos membres de Casa·s de·
territori Va··ési ·’a·tra va ser a Ber·íni a ·’oitlbrei amb ·’assoiiaiió ..... sobre feminisme i ilresi lna
entitat amb ·a qla· pretenem irear ln vini·e i amb ·a qla· també hem seglit treba··anti
partiiipant tres Casa·erxs a ·a formaiió d’oitlbre i lna a·tra a ·a formaiió d’hivern «Winter sihoo·»
sobre temes LGTBI.

Per a·tra bandai a partir de ·a partiiipaiió de diferents persones a ·es aitivitats internaiiona·s i ·a
motivaiió d’a·glnes iasa·rxsi s’ha ireat ·a iomissió d’internaiiona·i qle té ·a inteniió de relnir-se
regl·arment i treba··ar per a blsiar ··ois i maneres per partiiipar en ·es diferents aitivitats
internaiiona·s.

5.4 Antiracista

E· repte per aqlest any era iontinlar ionso·idant aqlesta àrea a partir de ·a ireaiió d’ideesi
reilrsos pedagògiisi refexiói eti.

Dles de ·es eines per fer-ho eren ·’ediiió d’ln materia· d'altodiagnosi per va·orar si ·es nostres
entitats són ini·lsives i ·a ireaiió d’ln joi amb iontinglt antiraiista. Aqlestes aiiions s’han
iomençat a desenvo·lpar però donada ·a iomp·exitat no s’han aiabati amb ·a qla· iosa es
segliran treba··ant dlrant ·’any 2018.
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També ens proposàvem iniidir en e· nostre entorn immediat i en ·es ··lites i reivindiiaiions qle
ens envo·ten. És per aqlest motil qle hem emès posiiionaments iridant a ·a mobi·itzaiió sobre ·a
sitlaiió de ·es reflgiades «Desobeïmi trenqlem fronteres» i hem estat en iontaite amb e· Sindiiat
Popl·ar de Venedors Ambl·anti e· qla·s han partiiipat a dles de ·es aitivitats qle hem organitzati
La Mertxe i ·es Jornades de L·elre i Feminismes. En aqlests espais han poglt donar a ionèixer ·a
seva ··lita pe·s drets més fonamenta·si e· sel iol·eitil i s’ha poglt iol·aborar amb e··s de forma
eionòmiia. A més a mési ionjlntament amb ·’Àrea de Comlniiaiiói s’ha generat ·a iampanya pe·
12 d’oitlbre amb ln i·ar iontinglt antifeixista i antiio·onia·ista.

Aqlest anyi peròi ·’espai de formaiiói sensibi·itzaiió i po·ititzaiió ha estat e· TransForma. Una
trobada on es va poder debatre sobre ·’extrema dreta a Elropai sobre migraiionsi fronteres i
raiisme institliiona· i sobre iom iombatre e· raiisme des de ·a diversitat i des de·s Casa·s de
Joves. A més a mési e· KM0i ·a trobada d’ado·esients qle organitza ·a Federaiiói també va iomptar
amb ln ta··er formatil sobre interil·tlra·itat qle va rea·itzar ·’Assoiiaiió Cúrilma.

Per ú·timi vo·íem introdlir ·a interseiiiona·itat iom a eina d’anà·isi a ·a rea·itat qle ens envo·ta. És
per aqlest motil qle des de Casa·s de Joves de Cata·lnya vam apostar perqlè ·es Jornades de
L·elre i Feminismes d’englany giressin a· vo·tant d’aqlest eix.

5.5 Consum Conscient

A ·a darrera AGO a través d’lna esmena d’ln de·s iasa·s federats es va votar iniorporar ln nol
programa a ·’àrea qle vam anomenar Conslm Consiient. La inteniió d’aqlest programa ha siglt
iomençar a treba··ar temes iom ·a sostenibi·itati e· ionslm responsab·ei ·’eionomia soiia· i
so·idàriai eti. I provoiar qüestionaments a ·es pràitiqles i trajeitòries de·s iasa·s federats per ta·
de dlr a terme lna transformaiió rea· i ioherent. En ser e· primer anyi e·s objeitils de· programa
van ser mo·t aterrats a aiiions ioniretes.

La inteniió de irear ln ionveni i sinergies iol·aboratives amb Som Energiai s’ha fet rea·itat a través
de· treba·· i redaitat ionjlnt d’ln ionveni entre e·s dos projeites.

Cap a mitjans de ·’any 2017i s’ha iniorporat lna persona dins de ·’estrlitlra tèiniia de ·a
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Federaiiói en ·’àrea de programesi per fer slport espeiífi a· programa de Conslm Consiient. Des
de Barie·ona Aitiva ens han ofert slport a través d’ln p·a d’oilpaiió de 6 mesos per desenvo·lpar
i ionso·idar ·’àrea. L’À·ex (tèinii de BinAitiva) ens ha aiompanyat en e· proiés de qüestionament
de pràitiqles de ·a fede i de·s iasa·s federatsi ens ha format a ·a Traniada sobre iom fer festes
més sostenib·es i transformadoresi ens ha ajldat a artiil·ar lna iomissió formada per persones
iasa·eres de· programa i ha generat mo·t iontinglti qle es presentarà e· ilrs qle entra per
faii·itar a·s Casa·s de Joves assoiiats ·a seva tasia transformadora.

Per ú·timi des de ·a Fede hem apostat per ·a formaiió en aqlest àmbiti tres persones iasa·eres (CJ
F·orestai 6tres9 i seiretariat) vam galdir d’lna extensa formaiió sobre iooperativisme i Eionomia
Soiia· i So·idària. Aqlesta formaiió reblda ens ajldarà a irear ionjlntament ·a iàpsl·a formativa
de ionslm ionsiient qle hi halrà a· p·a de formaiió de Casa·s de Joves.
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6. ÀREA DE RELACIONS EXTERNES
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➢

6.1 Entitats

Aqlest darrer ilrs ha estat protagonitzat per lna i·ara aposta per reilperar antigles i generar
noves re·aiions amb assoiiaiions i projeites propers a· nostrei amb ·a inteniió d’estendre e· nostre
projeitei irear i apostar per ·a ireaiió de projeites iol·aboratils i fer lna xarxa més extensa de
iontaites i slports.

Després de ·a sortida de· MLP (Moviment Laii i Progressista)i vam slprimir e· iontaite amb e·s
projeites i federaiions qle hi formaven part. La inteniió aqlest any ha siglt desvinil·ar-nos de
qla·sevo· iosa re·aiionada amb MLPi però reprendre e· iontaite amb ·es federaiions membres
per velre de qlina manera ens podíem ajldar ·es lnes a ·es a·tres. Amb aqlesta ideai hem tornat
a partiiipar de· patronat de ·’esio·a ··ilre e· So·i qli ens està oferint assessorament tèinii en ·a
ireaiió de· p·a de formaiió de ·a Federaiió i assessorament formatil en ·a ireaiió de ·es iàpsl·es
formatives. També hem reilperat re·aiió amb ·a iooperativa Eniísi qli ens porta ·a gestió ·abora·
però ens ofereix iol·aboraiions qle poden ser interessants pe· projeite de Casa·si Esp·ais Cata·ansi
amb qli hem iontinlat organitzant ·es Jornades de L·elre i Feminismes i hi ha ·a inteniió de
iol·aborar en e· projeite Km0 i en projeites de re··el d’ado·esients. Per ú·timi ens hem relnit amb
·a Flndaiió Ferrer i Glàrdiai qle entre mo·tes ioses es dediia a forml·ar p·ans ·oia·s de joventlt i
amb qli hem ireat sinergies per ta· qle aionse··in en aqlests p·ans (presents sobretot fora de
·’àrea metropo·itana de Barie·ona) e· projeite de Casa·s de Joves altogestionats.

D’a·tra bandai ens hem aiostat a Minyons Esio·tes i Gliesi partiiipant de ·a seva mairo trobada
impartint lna formaiió de Mètode Casa·ero amb e·s joves assoiiats i s’ha iniorporat en ·es
Jornades de ··elre i Feminismesi Esio·tes Cata·ans.

Qlant a ·es p·ataformes assoiiatives de ·es qla·s formem parti hem mantinglt ·a partiiipaiió en e·
CNJCi tant a·s espais de deiisió genera·s iom a ·'àmbit d'edliatives. Qlant a· Conse·· de ·a
Joventlt de Barie·onai aqlesta re·aiió s'ha vehiil·at per lna banda a través de· territori
Barie·onai on iada iop més s’ha anat deteriorant ·a re·aiió i per a·tra bandai a través de ·’àrea
pedagògiia d’on han nasilt projeites ionjlnts i noves iol·aboraiions. Sobre a ·a p·ataforma
elropea «Elropean Confederation of Yolth C·lbs» hem mantinglt ·a partiiipaiió prevista assistint
2 membres de· seiretariat a ·'assemb·ea dlrant e· mes de febrer a Is·àndia.
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Des de fa anys formem part d’lna p·ataforma d’entitats anomenada FOCIRi aqlesta p·ataforma
agrlpa entitats i projeites iata·ans qle formen part de p·ataformes elropees. Com Casa·s de Joves
forma part de ·’ECYCi és membre de ·a FOCIR. Des de ·a Federaiiói no s’havia apostat en e·s ú·tims
anys per partiiipar d’aqlesta p·ataformai i englany hem deiidit ionèixer més a aprop qle és ·a
FOCIRi partiiipant de ·a seva AGO i relnint-nos amb ·a seva presidèniia.

Per ú·timi aqlest any hem fet dles sortides fora de Cata·lnya per exp·iiar e· projeite de iasa·s de
joves a nive·· estata·. Una ha siglt a Saragossai on ·’ajlntament ens va ionvidar a presentar e·
nostre projeite en lnes jornades de po·ítiqles de joventlt i partiiipaiió jlveni·i i ·’a·tre va ser a
Loria (Múriia) on lna entitat ens va ionvidar a lnes jornades anomenades «CÉNTRATE» on hi
havia projeites referents d’arrel de· paísi i on vam traitar e· tema de ·a partiiipaiió jlveni· i ·a
gestió d’eqlipaments.

6.2 Administracions:

Aqlest any hem mantinglt e· fnançament promovent presentar-nos a més ·ínies de ·es mateixes
administraiions per ta· d’eqli·ibrar e· fnançament qle rebemi amb ·a temàtiia de· nostre projeite
i ·es nostres ·ínies de treba··.

Hem identifiat lna maniança de ·a Federaiiói i és qle mentre ·a Federaiió presenta ·es
slbveniions genera·ment e·s dos primers mesos de ·’anyi ·es ·ínies de treba·· no s’aproven fns a·
terier mes de ·’any qle és ·’AGO. D’aqlesta manera ·a federaiió presenta a slbveniions projeites
qle eniara no han estat aprovats per ·’assemb·ea de iasa·s de joves. Per tanti ·a proposta de ·a
Federaiió de iara a· proper ilrs és ianviar e· ia·endari de ·a AGO i fer-·a a fna·s d’any. Així
pretenem presentar slbveniions qle responglin a ·a deiisió po·ítiia de ·es entitats federades.

Un a·tre ianvi qle hi ha haglt aqlest any ha siglt ·’IRPF. Aqlest fnançament representa més de ·a
meitat de· presslpost anla· de ·a Federaiió i fns ara ha estat gestionat per ·’estat espanyo·. Aqlest
darrer anyi ·a gestió ha passat a portar-·a ·a Genera·itat de Cata·lnya. Per tanti perdem re·aiions
amb e· govern ientra· i amp·iem ·a re·aiió amb a·tres departaments de ·a genera·itat.
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Més en··à de· slport eionòmii reblti pe· qle fa a ·a iniidèniia en ·es po·ítiqles desenvo·lpadesi
ta· iom p·antejàvem hem treba··at a dos nive··s. Per lna bandai a nive·· ·oia· hem reblt demandes
d'assessorament sobre e· nostre mode·i per part d'administraiions qle aposten pe· mode·
assoiiatil. Hem donat resposta a aqlestes demandesi tot i qle hem trobat a fa·tar materia·
pedagògii per aiompanyar aqlest assessorament. Per ta· de difondre e· nostre mode· vam estar
presents a ·a Trobada Tèiniia de Joventlti organitzada per ·a Dipltaiió de Barie·ona.

Per ú·timi posar en re··el qle lna nova administraiió qle ens ha fnançat aqlest ú·tim anyi ha
estat ·’ajlntament de Rlbí.
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7. AREA DE COMUNICACIÓ:

39

Casals de Joves de Catalunya – Memòria 2017

Aqlest anyi lna de ·es apostes i·al d’aqlesta àrea era treba··ar pe· reioneixement de ·a Federaiió
i de· mode·i apostant per dlr a terme iampanyes de diflsió sobre posiiionamentsi tenint lna
presèniia aitiva a ·es xarxes soiia·s i aionseglir tenir a·glna presèniia a·s mitjans de
iomlniiaiió. Per aionseglir-hoi aqlesta àrea ha donat slport a ·es iampanyes d’a·tres programes
(espeiia·ment gènere i antiraiisme) i ha generat iampanyes de posiiionament pròpies:

• L·ançament de ·a iampanya #AititldCasa·eraÉS per donar a ionèixer e· mode· iasa·ero. (març)
• Campanya de· 1r de maig «Les nostres mansi e· nostre iapita·»
• Entrevista a· Sindiiat de L·ogaters
• Dos posiiionaments i petita iampanya pe· referèndlm de ·’1 d’oitlbre
• Posiiionament davant ·a slspensió de ·es slbveniions jlveni·s

Després de totes ·es iampanyesi ·’àrea de iomlniiaiió ha fet ln segliment de·s impaites de
iadasilna d’e··es a f d’ana·itzar i mi··orar e·s resl·tats per properes vegades.

L’Àrea de iomlniiaiió també ha iomençat a ana·itzar e·s iana·s de iomlniiaiió interns i externs.
D’aqlesta manerai va apostar per flsionar e·s 5 Faiebooks qle tenia ·a Federaiió per qledar-se
amb 2 (ln per promolre ·es aitivitats iasa·eres i ·’a·tre per iomlniiaiió més federativa) i per obrir
ln iompte d’Instagram. També es va va·orar qle e· news·etter era lna eina obso·eta qle no
responia a ·es neiessitats de·s iasa·s i per difondre infos iasa·eres s’ha ireat ln whatsapp
setmana·/qlinzena· qle s’envia a·s iasa·s via tèiniis territoria·s.

Qleda pendent revisar ·’ús de ·a imatge gràfia de ·a federaiió i mi··orar ·a p·anifiaiió setmana·
de ·es plb·iiaiions a xarxes soiia·s.

Pe· qle fa a ·es trameses de materia·si s’ha mantinglt e· ritme estab·erti tot i qle es va·ora qle és
més positil repartir e· materia· a ·es relnions territoria·s qle fer-ho via iorrel posta· i qle això
reqlereix de més temps i p·anifiaiió.

A nive·· g·oba· ·’àrea s’ha anat reforçant a poi a poi i ·a iomlniiaiió va prenent més importàniia
en e· sí de ·’assoiiaiiói tot i aixòi qleden mo·ts reptes pendents de iara a· fltlr.
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8. ÀREA DE GESTIÓ
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8.1 Gestió de recursos

La sel de Casa·s de Jovesi és ·’espai on passen mo·tes hores ·’eqlip tèinii de ·a Federaiió i també
e· seiretariat i on també vo·em qle sigli ln ··oi iòmode per ·es persones iasa·eres. És per això
qle hem deiorat ·es parets b·anqles de ·’ofiie i hem iniorporat ln sofà – espai de trobada.
Hem fomentat qle ·’espai de ·’ofiiei també sigli ln espai de formaiió i de relniói per això dlrant
·’any s’ha anat fomentat qle ·es trobades de ·es iomissions o grlps de treba·· passin per a··à.

De iara a·s reilrsos de ·’eqlip tèiniii s’han ianviat ordinadors ve··s i s’ha fnançat mobi·iari.

Per ú·timi pe· qle fa a·s reilrsos per a·s iasa·s de joves assoiiatsi s’ha ireat ·a formaiió
ECONOTEVAi destinada a donar eines i faii·itar ·a gestió eionòmiia de iada iasa·. Tot i qle estava
programat fer-·a dos iops ·’anyi fna·ment s’ha fet lni per indisposiiió i poia disponibi·itat de ·es
iasa·eres interessades.

8.2 Gestió econòmica.
Aqlest any s’ha ionso·idat ·a ireaiió d’ln ia·endari de slbveniions i jlstifiaiions i ens hem
p·anifiat amb temps per ta· de poder donar resposta a ·a forml·aiió i ireaiió de projeites a
presentar a totes ·es slbveniions.

Hem taniat e·s iomptes qle teníem a· BBVA i a La Caixa i hem obert iomptes a Caixa d’enginyers i
FIARE. També iol·aborem amb COOP 57i on hem destinat 15.000€ a· projeite de ·a BORDA
(iooperativa d’habitatge en iessió d’ús).

També hem reaitivat e· projeite de Forever Yolng amb ·a i·ara inteniió de desenvo·lpar ·es fons
de fnançament propi. Aqlest projeite neix anys enrere i és e· projeite de reiaptaiió de soiis i fons
de Casa·s de Joves. Dlrant e· 2018 presentarem ·a iampanya.

No hem aionseglit tenir lna persona de referèniia de iada iasa· en temes d’eionomia i tresoreriai
només en a·glns iasosi ·a iomlniiaiió des de ioordinaiió eionòmiia i iasa·eres ha siglt direita.
Les relnions mensla·s entre ·a persona referent de· seiretariat i ioordinaiió eionòmiiai fna·ment
han siglt trimestra·s.
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