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Presentació

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 pro-
jectes vitals i amb capacitat de participació en projectes col·lectius. Sota aquest objectiu
estratègic s'aprovà el darrer plajovebcn 2006-2010 el sis d'octubre de 2006. I sota aquest
objectiu la primera línia estratègica vol contribuir a fer una societat més forta i més lliure
creient fermament que el foment de l’associacionisme juvenil i la promoció de la participa-
ció 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 desenvolupa la gent jove associa-
da. Cal educar i impulsar la participació juvenil, promoure i reconèixer noves formes de par-
ticipació i alhora garantir la igualtat d’oportunitats de totes les persones joves en la partici-
pació en els projectes col·lectius.

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 participa-
ció dels joves i les joves en el disseny de les polítiques que els afecten i en els òrgans de con-
sulta i participació de la vida local té ja una llarga tradició a la ciutat de Barcelona.

És evident que l'objecte social de cadascuna de les entitats defineix la missió i l’opció estra-
tègica de les associacions, però també és evident que els locals i espais on desenvolupen les
seves activitats són un instrument eficaç a l’hora de dignificar la seva activitat associativa i
una peça cabdal en tant que ajuden a consolidar i estabilitzar la seva tasca.

L'estudi que teniu a les mans, amb una fotografia fidel dels locals i espais que tenen i utilit-
zen les entitats juvenils de la ciutat, ens posa de manifest les creixents dificultats per exer-
cir amb qualitat i dignitat una tasca de vital importància per a tota la societat. El plajovebcn
darrerament aprovat apunta algunes mesures correctores en aquest sentit, però estic del tot
segur que aquest estudi ens ajudarà a trobar noves fórmules que milloraran i complemen-
taran el pla.

També vull fer un agraïment molt especial a la Fundació Francesc Ferrer i Guàrdia i a les per-
sones que han fet possible amb la seva feina aquest estudi, així com a totes les entitats que
hi han participat.

Xavier Florensa i Cantons
Regidor de Joventut
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I. Introducció

La qüestió dels equipaments per a joves és un tema que ha generat al llarg del temps molta
polèmica. Existeixen dificultats de diagnòstic que en dificulten una visió clara. Al punt que en
el debat polític queden sense contestar preguntes tan òbvies com aquesta: té la gent jove de
Barcelona locals suficients al seu abast per realitzar activitats? 

La publicació que es presenta a continuació és un extracte dels apartats més significatius de
l’estudi realitzat per la Fundació Francesc Ferrer i Guàrdia sobre els locals de les entitats
juvenils i els equipaments per a joves a la ciutat de Barcelona. Amb aquest estudi s’ha volgut
realitzar un diagnòstic precís dels locals que fan servir els joves en el seu temps lliure en
l'àmbit associatiu.

La publicació s'introdueix amb una reflexió sobre les accions i omissions que s'han produït
en matèria de locals i equipaments per a joves, des de la campanya dels anys 70 que exigia
la devolució del patrimoni del règim franquista adreçat a la gent jove, les polítiques que
sobre adquisicions patrimonials va fer la recuperada Generalitat de Catalunya als inicis dels
80 i el discurs sobre l'animació sòciocultural que va fonamentar, molt especialment, el pro-
jecte de casals de joves de l’Ajuntament de Barcelona.

L'anàlisi dels equipaments juvenils a la ciutat s'ha dividit en diversos apartats:

En primer lloc, l'anàlisi dels locals de les entitats que pertanyen al Consell de la Joventut de
Barcelona (CJB). En segon lloc, l'anàlisi de les entitats de base d’associacionisme educatiu
infantil (centres d’esplai i agrupaments escoltes) aproximadament fins a unes 300. En tercer
lloc, l'anàlisi de les altres entitats juvenils que no són de lleure infantil. En quart lloc dels
equipaments específics per a infants i joves; i en cinquè lloc els equipaments municipals
adreçats a un ús intergeneracional on alhora trobem projectes o entitats juvenils: centres
cívics, casals de barri. 

Tanmateix, en aquesta publicació l’anàlisi dels diferents equipaments de la ciutat no es fa de
manera individualitzada. La publicació recull totes aquestes dades a partir de la incorpora-
ció del capítol sisè de l’estudi. En aquest capítol es recullen les dades referents als altres
cinc blocs des d’una perspectiva comparada. 

Per últim, s’ha intentat recuperar el necessari debat entorn la situació dels locals de les enti-
tats i dels equipaments juvenils proposant un seguit de mesures en la línia de pensar, per a
la ciutat de Barcelona, com concretar les propostes que fa el Consell Nacional de la Joventut
de Catalunya (CNJC) sobre locals per a joves, així com les demandes del propi Consell de la
Joventut de Barcelona (CJB).
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Locals per a joves una qüestió de salut democràtica

Avui es torna a parlar molt de millorar la democràcia. Què té a veure l’exercici de la demo-
cràcia amb els locals per a joves? A primer cop d’ull es pot pensar que ben poca cosa, sobre-
tot si s’enten per democràcia el que en general s’ha entès en aquesta país els darrers anys:
anar a votar. L’aprofundiment de la democràcia és un element essencial en una societat:
sense participació no existeix democràcia. No volem fer aquí una reflexió profunda sobre la
participació democràtica, però sí establir un esquema que interpreti correctament la volun-
tat que hi ha al darrera de la preocupació sobre els locals dels joves. Quasi sempre que es
parla de democràcia i del seu grau de qualitat, es fa en les nits electorals: baix nivell de par-
ticipació, molt baix grau d’afiliació política, baix grau de participació dels joves en les elec-
cions, etc. Hi ha molt poca reflexió sobre la participació política, sobre les seves raons i cau-
ses.

En un règim democràtic la cosa pública es considera que és de tots i en un règim absolut la
cosa pública es considera que és de l’alcalde, del president del govern o del rei. A casa nos-
tra hi ha molt poca consciència social i política sobre els drets i, sobretot, sobre els deures.
Existeix la possibilitat que en democràcia la gent no participi? És clar, però també s’ha de
saber que si massa gent deixa de participar en els afers col·lectius, la democràcia es pot
ensorrar. En un règim autoritari no hi ha, per essència, participació, una dictadura elimina
d’arrel el concepte de ciutadà, hi ha súbdits i aquests, és clar, no tenen drets, ni poden par-
ticipar de cap de les maneres. Qui embruta casa seva? Qui pinta les parets de casa seva? Qui
trenca els mobles de casa seva? Normalment només aquells que tenen una malaltia greu, i
es prenen mesures. Quan el mateix passa en una ciutat, és que estem davant d’una malaltia
social i aquesta té a veure, sense cap mena de dubte, amb la qüestió de la ciutadania. Per
tant, quan en una societat els seus membres es comporten com si allò que en teoria és seu
fos d’un altre, és que la salut democràtica és feble. 

Per tant, la participació té a veure amb el grau de ciutadania d’un país, de la mentalitat
col·lectiva que fa que els ciutadans sentin l’espai públic –les places, els carrers, les institu-
cions, la societat– com a propis. Si no és així, el remei és més ciutadania, més democràcia,
més democratització del poder. Un alt índex d’associacionisme el considerem un bon indica-
dor de ciutadania activa, de democràcia. Els poders públics han de fer el possible per tal que
aquells que volen exercir la ciutadania ho facin. I en aquest debat, en aquesta millora de
l’exercici de la llibertat a la ciutat, hi ha un prerequisit bàsic: els locals per als joves.

Si volem que els joves siguin participatius, és a dir que exerceixin la seva ciutadania activa-
ment, cal que comptin amb mitjans per fer-ho. I dins d’aquests mitjans potser l’element més
tangible i quantificable són els locals de les associacions juvenils i els equipaments juvenils.
I aquest és el repte que ens planteja aquest estudi. Els locals per als joves són un element
central que possibilita la participació i, per tant, permeten l’expressió pràctica de l’ètica civil
republicana.

Entenem que existeixen forts obstacles per a la participació de la gent jove i potser el que és
més material i, per tant, susceptible d'una anàlisi més objectiva i racional és sens dubte el
dels locals; fomentar l'esperit republicà i de la ciutadania activa, en canvi, és molt més com-
plex. Era necessari per a la ciutat comptar amb un diagnòstic precís de quin és l'estat de la
qüestió que permeti posteriorment als responsables polítics i a les entitats realitzar un
debat serè que apunti a la millora de les condicions en les que es realitza el treball associa-
tiu de la ciutadania jove de Barcelona. 
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II. Metodologia

El procés d’elaboració de la recerca ha estat complex i laboriós. Interessava recollir informa-
ció tant sobre locals d’entitats juvenils com d’equipaments municipals per a joves. S’ha seg-
mentat l’univers en cinc grans grups. De la vessant associativa, en primer lloc, es va consi-
derar la idoneïtat de recollir dades de totes les entitats membres del Consell de la Joventut
de Barcelona (CJB), tot entenent que aquestes són entitats que representen una bona part
del teixit associatiu juvenil de la ciutat i que compten amb una estructura prou sòlida que, a
priori, hauria de reflectir-se en els seus locals socials. En segon lloc, es va fer l’esforç per
analitzar totes les entitats d’associacionisme educatiu infantil o aquelles que fan de l’educa-
ció no formal l’element central del seu projecte. En aquest grup queden inclosos tots els
grups d’esplai i agrupaments escoltes de la ciutat. En el tercer grup, es recullen entitats de
segon grau no membres del CJB i entitats juvenils de base de les federacions membres del
CJB a les quals s’ha volgut donar un tracte diferencial al de les federacions. De la vessant
municipal, es van incloure en l’univers tots els equipaments infantils i juvenils i una selecció
dels equipaments generalistes (que s’adrecen a persones de totes les edats, com el cas dels
Centres Cívics) que compten amb projectes específics de dinamització juvenil o bé acullen
entitats juvenils.

Per tal de tenir una primera llista de totes les entitats, equipaments i serveis municipals per
a infants i joves objecte de l’estudi es va crear una base de dades on es va incloure informa-
ció de tres grans fonts. Es va partir del Cens d’Entitats Juvenils del Casal d’Associacions
Juvenils de Barcelona, un cens que incorpora, a més de les entitats estrictament, un llistat
d’equipaments i serveis municipals que s’adrecen als joves. Al conjunt de fitxes d’aquest
Cens s’hi van afegir, per una banda, les dades del Directori d’equipaments i serveis de
l’Ajuntament de Barcelona i, per l’altra, les dades sobre grups d’esplai i agrupaments escol-
tes de la ciutat que van proporcionar les grans federacions d’associacionisme educatiu
(Fundació Pere Tarrés, Minyons Escoltes i Guies de Sant Jordi, Esplais Catalans, Acció
Escolta de Catalunya, Escoltes Catalans i Federació Catalana de l’Esplai). En total, es van
agrupar dades sobre 1904 entitats, equipaments i serveis municipals.

Sobre aquest primer llistat general de casos, es va aplicar una primera depuració seguint
tres tipus de criteris: tipus d’entitat, tipus de servei i nivell de participació dels joves en els
projectes. Així, van quedar descartats els equipaments i serveis generalistes de caràcter tant
públic com privat (parròquies, equipaments esportius, centres d’ensenyament, ateneus,
albergs), els serveis per als joves de caràcter administratiu o que són impulsats per adults
(punts d’informació, associacions de serveis a la joventut), associacions no estrictament
juvenils (associacions de veïns) i les associacions i moviments juvenils que desenvolupen la
seva activitat en àmbits que es van considerar fora de l’estudi (i que mereixerien, al seu torn,
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un estudi específic): polítiques, estudiantils i culturals i/o artístiques1. Al final d’aquest pri-
mer procés de depuració es va obtenir un llistat de 556 associacions i 126 equipaments i ser-
veis municipals infantils i juvenils.

Sobre aquesta llista es va iniciar un segon procés de depuració, en col·laboració amb la regi-
doria de joventut de l’Ajuntament de Barcelona, gràcies al qual es van poder identificar enti-
tats desaparegudes i que, sobretot, va servir per fer la selecció dels equipaments generalis-
tes que no compten amb associacions juvenils ni amb projectes específics de dinamització
juvenil.

Així, l’univers final de la recerca va quedar fixat en 488 casos, dels quals 398 corresponien a
associacions juvenils (77 entitats membres del CJB, 211 entitats juvenils d’associacionisme
educatiu membres de federacions supra-locals i 110 altres entitats juvenils amb projectes
fonamentats en l’educació no formal) i 90 eren equipaments i serveis municipals.

El següent pas va ser elaborar les eines de recollida de dades i organitzar el treball de camp.
Es va dissenyar un qüestionari per a les entitats i per als equipaments i serveis infantils i
juvenils i un altre qüestionari per als equipaments generalistes amb projectes juvenils. El
qüestionari d’entitats recollia informació de 270 variables diferents estructurades entorn de
7 grans àmbits:

• Dades bàsiques de l’entitat
• Objectius, àmbits de treball i nombre de socis
• Característiques del local
• Ús dels espais
• Règim d’ús de la seu
• Valoració del local
• Relació amb l’Ajuntament

Mitjançant el qüestionari per als equipaments generalistes amb projectes juvenils vàrem
recollir informació sobre 106 variables estructurades al voltant dels següents aspectes:

• Dades bàsiques
• Model de gestió
• Accessibilitat
• Horari
• Espais per a joves
• Usos i usuaris
• Programa d’activitats
• Serveis

El disseny final dels qüestionaris es va consensuar amb la regidoria de joventut de
l’Ajuntament de Barcelona.
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1. Aquestes entitats estan representades a l’estudi en la mesura que moltes d’elles formen part del
Consell de la Joventut de Barcelona. 
En el cas de les organitzacions polítiques o sindicals juvenils no s’han recollit les agrupacions de dis-
tricte pel fet que, en molts casos, els locals que utilitzen són els mateixos que els dels seus partits o
sindicats de referència. Per l’especial singularitat d’aquestes entitats, seria necessari elaborar-ne un
estudi específic. En una situació similar es trobarien bona part de les organitzacions estudiantils de
base, moltes de les quals disposen de locals cedits per les institucions educatives. En el cas de les
associacions artístiques i culturals, donada l’enorme diversitat de formes i àmbits d’actuació d’aques-
tes (i pel fet que normalment el que les defineix no és precisament el fet de ser “juvenils”), seria igual-
ment oportú elaborar-ne un estudi específic.



Un cop acordat l’objecte d’estudi i les eines de recollida de dades es va iniciar el treball de
camp. L’objectiu era fer visites personalitzades a tots els locals de les entitats i als equipa-
ments i serveis municipals seleccionats. En el cas de les entitats juvenils, el procediment
marc era enviar el qüestionari per correu postal i acordar telefònicament una visita, dia en
què es recollia el qüestionari omplert i es feia la visita a les seves instal·lacions. El qüestio-
nari anava precedit d’una carta del regidor de joventut en la que s’explicaven els objectius de
la recerca i s’animava a les entitats a participar del procés de recollida de dades. En el cas
dels equipaments i serveis municipals es va enviar també una carta del Director de Joventut
de l’Ajuntament de Barcelona.

Es va fer un seguiment exhaustiu de tots els casos. Quan no era possible el contacte telefò-
nic, es va utilitzar el correu electrònic. Si no era possible concertar una visita, es demanava
a les entitats que ens retornessin el qüestionari omplert per correu postal o bé per correu
electrònic. La darrera opció, quan ni el contacte telefònic ni el correu electrònic va resultar
eficaç, es van fer visites a les adreces on, en principi, tenien la seu les entitats. Aquesta visi-
ta  va servir per constatar que algunes d’elles ja no funcionaven o que havien canviat de local.

Gràcies a l’intens treball de camp realitzat es va poder identificar que hi havia 63 casos de la
mostra que ja no existien (havien tancat o estaven inactives), 26 casos d’entitats que havien
modificat el seu àmbit d’acció o bé s’havien fusionat amb altres entitats i 16 casos que es van
desestimar per entendre que no s’adequaven als criteris mostrals. Aquesta tercera depura-
ció va reduir el nombre d’entitats juvenils i serveis municipals a analitzar a 383.

Del total de 383 entitats i serveis municipals possibles, es va aconseguir recollir informació
de 348, el que representa el 91% del total. Hi va haver 3 entitats que es van negar a contes-
tar el qüestionari i 32 que no van aportar informació, malgrat es van posar tots els mitjans
per facilitar-ho. D’aquests n’hi ha 22 que correspondrien a entitats d’associacionisme edu-
catiu, 11 que se situarien en la categoria d’“altres entitats juvenils” i dues entitats membres
del CJB (una, que no forma part de l’estudi perquè es va negar a respondre i l’altra no va
retornar el qüestionari). Es pot dir, per tant, que s’ha recollit informació de gairebé la totali-
tat d’entitats del CJB i del total d’equipaments i serveis municipals seleccionats.

Dels 348 qüestionaris rebuts, s’han desestimat 9 casos per tractar-se d’entitats que utilitzen
exactament els mateixos espais, que tenen la seva seu social fora del municipi de Barcelona
o que s’ha valorat “a posteriori” (un cop contrastada la informació i realitzada la visita) que
no s’adeqüen als criteris mostrals. Per tant, s’ha elaborat l’informe final sobre un total de
339 casos.

Per tal de desenvolupar l’anàlisi, s’ha dividit el conjunt de la mostra en cinc grans grups. El
primer grup el conformen les entitats membres del CJB. S’han recollit en aquesta categoria
informació de 71 entitats. El segon grup es composa de les entitats d’associacionisme edu-
catiu (grups d’esplai i agrupaments escoltes); hi ha 150 entitats d’aquest tipus. En tercer lloc
s’ha fet una categoria d’“altres entitats juvenils”, on s’han inclòs les entitats que desenvolu-
pen una activitat significativa en l’àmbit de l’educació no formal o l’aprenentatge de la parti-
cipació entre els joves, però que no són ni esplais ni agrupaments escoltes. Hi ha 40 casos
dins d’aquesta categoria. En quart lloc, i entrant en l’àmbit dels projectes municipals, hi ha
el grup dels equipaments i serveis orientats exclusivament als infants i als joves. L’eix cen-
tral d’aquest grup el conformen els Casals i Espais joves municipals, els Casals Infantils i les
Ludoteques. Hi ha 43 casos en aquest grup. Finalment, el darrer grup esta format pels equi-
paments municipals generalistes que compten amb projectes específics de dinamització
juvenil o amb entitats juvenils. El grup compta amb 35 casos.
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Taula I. Tipus d’entitat

A l’estudi del que s’extreu aquesta publicació, es va optar per fer un capítol monogràfic per
cadascun d’aquests cinc grups i un capítol final on es podien veure, de forma comparada, les
principals dades recollides mitjançant el treball de camp. Per la publicació de l’estudi es
recullen de l’original tots els apartats a excepció dels cinc capítols monogràfics on es treba-
lla la informació per tipus d’entitat. 
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III. Evolució històrica dels equipaments per a joves

a. Antecedents

Cal donar un cop d’ull al fenomen associatiu juvenil a la Ciutat des d’una perspectiva histò-
rica, abans d’endinsar-nos en l’anàlisi de les dades dels equipaments juvenils d’avui. Abans
del 1900 destaquen formes institucionalitzades de jovent lligades a l’Església i les que tenen
a veure amb motivacions patriòtiques, catalanistes o republicanes.

Entre 1887 i 1964, es funden 218 entitats juvenils a la ciutat de Barcelona, de les quals 187
(un 85%) apareixen entre el principi de segle i la fi de la guerra civil. L’etapa daurada és la II
República, que concentra més de tres quartes parts dels efectius associatius de 75 anys. Més
en concret, se’n creen 77. D’aquestes, 21 són associacions polítiques juvenils i 33 estudian-
tils. 

En canvi, la pobresa associativa és escandalosa durant el franquisme. Als anys 40 es van
legalitzar únicament 9 noves entitats juvenils i fins a 1964, 18. 

A la dècada dels vuitanta, hi hauria 400 grups juvenils, actuant als districtes: més de 5 asso-
ciacions de joves contra l’atur, 180 grups a centres d’ensenyament secundari, 317 grups
d’institucions d’educació infantil. Quant a l’àmbit de ciutat, 19 associacions d’estudiants, 9
federacions d’associacionisme educatiu, 23 associacions culturals, 14 moviments juvenils
confessionals, 3 associacions juvenils sindicals, 19 organitzacions polítiques juvenils, 95
entitats de serveis a la joventut, 16 associacions reivindicatives sectorials, 14 federacions i
supracoordinadores juvenils i 6 associacions de joves professionals2.

b. L’apunt històric. De la transició a la democràcia

Els clubs juvenils, centres juvenils o vocalies de joves de les associacions de veïns van ser un
fenomen associatiu molt actiu durant els anys de la transició democràtica, entre el 1968 i el
1980 aproximadament. En molts casos, eren el complement ideal dels mateixos grups d’es-
plai de les associacions de veïns. Van arribar a formar una xarxa important especialment al
cinturó industrial de Barcelona. Tant és així que hi havia una representació d’aquest movi-
ment en la reunió constituent de la Taula de Joves de Catalunya3. 
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És precisament la Taula de Joves que, en el marc del I Congrés de la Joventut de Catalunya4,
engega una campanya amb l’exigència de la devolució del patrimoni de l'organització juvenil
franquista (la OJE) als legítims propietaris, la gent jove i les seves institucions i moviments.
Es reclama la creació d'una xarxa de Casals de Joventut i "l’ús immediat de locals, pressu-
postos, instal·lacions esportives i culturals de la Dirección Nacional de Juventud, avui usu-
fructuats majoritàriament per la Organización Juvenil Española". Així mateix, es denuncia
l’ús de deu milions de les antigues pessetes (60.000 euros) de l’erari públic que es destina-
ven a mantenir les polítiques de joventut de l’Estat franquista. 

Moltes iniciatives es dirigeixen a l’objectiu de disposar de locals i instal·lacions adequades, i,
de fet, es podrien titllar com un antecedent del fenomen okupa. En algunes ocasions, les
organitzacions juvenils ocupen pacíficament els locals de l’organització juvenil del
Movimiento Nacional (és el cas de Sabadell i el Prat de Llobregat, per exemple) i els recla-
men com a casals de joves. Aquestes accions significaven una clara actitud rupturista enfront
de la dictadura. Si bé no hi ha cap estudi sobre aquest fenomen associatiu i, per tant, es fa
difícil dibuixar-ne l’abast, sí que es pot assenyalar que, en alguns casos, la seva capacitat de
mobilització fou enorme.

c. Els inicis (1980-1984)

Per tant, els equipaments per a joves i més precisament els Casals de Joves (CdJ)5 són una
reivindicació del moviment juvenil antifranquista i la proposta de posada en marxa queda
recollida en el programa dels primers ajuntaments democràtics. 

A Barcelona hi havia uns deu locals de la OJE, alguns en millors condicions que altres. Tots
aquests locals van passar a la Generalitat de Catalunya. Un, a la Diagonal, va ser posat a la
disposició del moviment associatiu juvenil i es va convertir en la seu del Consell Nacional de
la Joventut de Catalunya (CNJC) fins fa poc temps. L'altre, al carrer Ros de Olano a Gràcia,
on continua l’activitat associativa. 

De la potent xarxa de clubs i vocalies de joves de les Associacions de Veïns (AV) en poc temps
no en va quedar res. En part van arribar a aquesta situació pel fet que els ajuntaments demo-
cràtics optessin per tirar endavant la xarxa d'equipaments públics i deixessin durant molt de
temps a les AV en unes condicions estructurals molt precàries. Existia en aquells moments
la possibilitat de bastir una potent xarxa associativa ciutadana de la qual els joves s'hagues-
sin pogut aprofitar. Les AV, per la seva part, tampoc no van ser capaces de visualitzar que el
seu paper en la democràcia havia de ser el de funcionar com els antics ateneus, i que per
tant, necessitaven un tipus de locals molt més amplis i moderns i ben equipats que els que
tenien, producte de les reivindicacions antifranquistes: petits, mal condicionats i amb mobi-
liari i equipaments amb condicions molt precàries.

Des de l'Ajuntament es van establir els vincles amb el recent constituït Consell de la Joventut
de Barcelona (CJB) i paral·lelament es van anar obrint locals a barris de la ciutat on s'hi aple-
gaven joves i es van anomenar Casals de Joves. Però el cert és que des de l'inici la relació
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entre el teixit associatiu i els CdJ no va existir, en part a causa de la manca d'experiència
(tant del CJB, com del propi l'Ajuntament).

S'organitza la Coordinadora de Casals de Joves de Barcelona (COCAJOBA) a partir dels ani-
madors que comencen a estar remunerats i els grups gestors dels CdJ. També es crea una
associació d'animadors, impulsada per l’Àrea de Joventut, que gestiona el pagament dels
animadors. Els CdJ reben recursos per fer les activitats a partir d'un conveni que
l'Ajuntament firma amb els grups gestors. Aquests no tenen personalitat jurídica pròpia, la
qual cosa acaba provocant un problema administratiu de difícil solució. A més, l'Àrea de
Joventut no vol que els grups gestors es constitueixin com a associacions ja que segons els
tècnics es contradiria amb la voluntat municipal de ser un servei adreçat a tots els joves. Ens
trobem amb un vell tema: voler oposar els joves associats als no associats. En realitat, una
cortina de fum, ja que el sentit comú ens diria que el més lògic és fer politiques adreçades a
que els joves no associats s’associïn. 

d. La definició i la descentralització (1984-1988)

Els problemes sorgits en l'etapa anterior es resolen amb la formulació que els CdJ són equi-
paments municipals i que la seva gestió la duen a terme entitats contractades per
l'Ajuntament, amb la qual cosa s'acaba definint el model de CdJ de Barcelona: "un equipa-
ment estable, emmarcat en un territori concret, des del qual s'ofereixen serveis de caràcter
públic que tenen per objectiu donar alternatives als joves a partir del seu temps lliure o des-
ocupat". En definir-se com a equipament també s'especifica que l'espai ha de ser propi i
independent (encara que estigui integrat en un centre més ampli) i d'uns 300 metres qua-
drats. També es planteja parar el creixement quantitatiu de CdJ per poder consolidar i millo-
rar la xarxa. El 1985 es compta amb 30 casals de joves. L’Ajuntament de Barcelona transfe-
reix als districtes la responsabilitat dels CdJ encara que manté un cert paper de supervisió
del projecte. El 1988 es parla de 21 equipaments. Enfront la precarietat dels CdJ, els centres
cívics apareixen com els equipaments més ben dotats. Es pensa que alguns CdJ es podrien
ubicar en centres cívics i es comença a teoritzar l'equipament intergeneracional com a ins-
trument d'intervenció municipal. Amb tot, el que s'intenta és trobar una sortida a la manca
d'inversions en la millora i adequació dels casals de joves. Una altra cortina de fum que el
temps ha posat en evidència. 

e. Final d'etapa (1988-1991)

El 1988 la Guia Jove editada per l'Ajuntament ja només recull 18 CdJ. El projecte de CdJ ha
passat de ser "una de les realitzacions més significatives de la política municipal en matèria
de joventut" i "la xarxa més significativa d'equipaments per a la joventut de les que existei-
xen a l'Estat espanyol", a convertir-se en una sèrie d'equipaments precàriament dotats, amb
un pressupost i uns treballadors que cada districte de la ciutat utilitza com millor li sembla. 

La majoria de CdJ no han tingut les condicions indispensables per desenvolupar la seva
feina, sobretot respecte als locals de què han disposat. L'any 1988, l'Àrea de Joventut va fer
un estudi sobre les infraestructures dels CdJ, va establir unes recomanacions i les condi-
cions mínimes de funcionament i els CdJ que no les complien van ser transformats en "pro-
jectes de dinamització". Dels 17 casos analitzats la majoria presentaven deficiències en l'es-
tat de l'edifici (64%), especialment significatives en relació amb la normativa de seguretat.
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Per a un 76% l'adequació de l'espai era inacceptable o deficient. La mida del local era, sens
dubte, l'element negatiu més destacat, encara que la distribució dels espais i la seva conser-
vació eren molt dolentes, excepte tres o quatre CdJ. L’Ajuntament va optar decididament pels
CdJ, si bé no es van aconseguir les instal·lacions necessàries per al seu funcionament i la
precarietat infraestructural en què es trobaven va fer impossible el seu desenvolupament.
La idea d'ubicar els CdJ en centres cívics tampoc no va reeixir. En alguns casos, i com a molt,
hi ha algun projecte de dinamització o algunes activitats i tallers per a joves. Per altra banda,
la voluntat municipal que fossin projectes que depenguessin de l'Administració va provocar
que el teixit associatiu no hi tingués cap relació i que els CdJ no comptessin amb la compli-
citat i el recolzament del Consell de la Joventut de Barcelona (CJB).

f. La Barcelona post-olímpica (1992-1999)

L’esforç de l’Ajuntament en el projecte olímpic va anar adreçat fonamentalment a la cons-
trucció d’equipaments esportius, i, quan semblava que arribava l’hora de les inversions en
locals per a joves, es va viure en una etapa d’enormes esforços pressupostaris per tal de fer
front a les enormes despeses realitzades. Caldria en aquesta etapa fer una anàlisi dels pres-
supostos en polítiques de joventut, que ens sembla, seria molt clarificadora. 

g. Espais joves (1999-2003)

En els punts anteriors s’ha demostrat que la política d’equipaments específics de joves té
una llarga trajectòria a la ciutat. Iniciada l’any 79, tot just amb la posada en marxa de la polí-
tica juvenil municipal, amb el nom de casals de joves, responia a l’objectiu de “dotar a la ciu-
tat d’equipaments i serveis per a joves donades les necessitats de facilitar a aquest sector de
la població la seva inserció social i professional” (Projecte Jove 1985). El projecte de Casals
de Joves ha estat objectiu de revisió i de modificacions (1984, 1988, 1992 i 1999) mitjançant
informes, jornades i debats.

Amb el Pla director de la Política de Joventut de l’any 1998, la promoció d’equipaments mul-
tidisciplinars al servei de la gent jove, com eren els casals de joves, va evolucionant cap a una
nova forma de servei més adaptada a les noves necessitats de la gent jove. L’any 2000, i con-
juntament amb la Diputació de Barcelona, es va realitzar un estudi sobre la situació real dels
espais joves de titularitat municipal de la ciutat que va servir per tenir una visió global sobre
els espais, així com sobre les noves demandes i necessitats d’aquest col·lectiu.

Si bé la veritat és que l’oferta actual per a la gent jove queda lluny de la vella idea dels casals
de joves municipals. Només n’hi ha una dotzena, i es troben en diferents situacions i amb
diversos models de gestió; es disposa d’equipaments específics creats en aquests darrers
anys basats en temàtiques teòricament relacionades amb la gent jove i anomenats espais
joves (música, fotografia, espais amb serveis d’informació, sales d’estudi nocturnes, bucs
d’assaig musical, espais multimèdia...). En realitat, han acabat esdevenint espais per a tota
la població. Aquests estan gestionats directament per l’Ajuntament de Barcelona o bé per
empreses de serveis via concurs públic. 
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h. En resum 

El franquisme va fer desaparèixer totes les organitzacions democràtiques i va incautar tots
els seus locals. Els sindicats democràtics van poder recuperar –no sense moltes dificultats–
el patrimoni dels antics sindicats verticals del franquisme, la qual cosa els va possibilitar
establir-se en unes condicions raonables en poc temps. En canvi, no va passar el mateix en
l’àmbit de l’associacionisme juvenil. El patrimoni històric de joventut del franquisme mai no
va anar a les organitzacions juvenils. Aquest fet és greu per sí mateix, però a més cal tenir
present que n’hi havia pocs a causa del fracàs de les organitzacions juvenils franquistes a
Catalunya des de molt abans. Cal tenir present que la precarietat patrimonial en què es
movien gran part dels moviments juvenils democràtics es devia a dos factors: el primer, com
ja s'ha dit, a la incautació i posterior desaparició dels locals existents d'abans de 1939. I, el
segon factor, al fet que 40 anys de dictadura van impossibilitar que adquirissin patrimoni
com els seus referents a països europeus democràtics.

Quan van arribar les noves institucions democràtiques no es va tenir present que el franquis-
me havia anorreat prou sectors del conjunt del teixit social català: les organitzacions obre-
res i populars: sindicats, cooperatives, ateneus, etc. No es va tenir consciència d’aquest pro-
blema –no és el lloc aquí per jutjar-ho, ens hi hem referit en altres àmbits6– però un dels pro-
blemes col·laterals va ser oblidar que, perquè la societat civil fos forta, calia refer el patri-
moni de les entitats en democràcia. De fet, durant el Congrés de Cultura Catalana, es va
reflexionar sobre aquest problema i la conclusió va ser que en una democràcia no es podia
esperar que funcionés l’activisme dels darrers anys del franquisme, l’experiència europea
indicava el camí a seguir. I amb més o menys encert es va teoritzar que els Casals de Joves
havien de ser potents locals al servei dels joves, amb espais adequats, bones instal·lacions i
serveis. En aquell moment eren evidents les mancances que hi havia. Però, sigui per una
exagerada confiança en el que podien fer o no fer les flamants institucions democràtiques,
sigui per desconeixement de la naturalesa del poder, sigui per no haver entès el model fran-
cès o sigui directament per un intent de control social, el resultat és que es va optar per crear
Casals de Joves municipals –amb una gran evolució al llarg dels anys en el propi model– que
van obtenir nombrosos recursos –impensables avui– però que ni van formar part del teixit
social juvenil (sempre hi van viure d’esquenes), ni tampoc es van poder consolidar com a
patrimoni pròpiament dit. La situació legal d’aquests locals era molt precària, de tal mane-
ra que avui en queden pocs rastres. Pel camí van quedar l’animació sòcio-cultural i, més
tard, els voluntaris olímpics com a cortines de fum de les necessitats més clares dels joves
actius de la ciutat: els locals. 

Paral·lelament, la Generalitat de Catalunya va tirar endavant una potentíssima política d’in-
versions en la xarxa d’albergs, en comptes de dedicar tot aquest esforç inversor a les asso-
ciacions que, sortint del franquisme, tenien unes mancances evidents7.

En aquest procés s’hi van afegir els equipaments generalistes: centres cívics, casals de barri,
etc. Cal dir que la idea de centres cívics partia de les polítiques dels darrers ajuntaments
franquistes, que tenien la voluntat implícita d'acorralar els moviments populars. Els ajunta-
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ments democràtics van adoptar acríticament el model i, després, van generar la idea dels
equipaments intergeneracionals. El cert és que sorprenentment els avis han foragitat els
joves d’aquests equipaments. 

En aquests temps es genera un debat que va ser motiu de confusió entre el concepte de ser-
vei públics i els serveis privats. Molta gent entén que els serveis públics són aquells que
genera l’Estat, i els serveis privats, aquells que generen les empreses i també les associa-
cions, perquè sempre són privades. Aquesta confusió terminològica ens fa caure en errors.
Cal entendre l’activitat que genera una associació com un servei a la comunitat, perquè d’en-
trada és un canal de participació democràtica, a banda que, efectivament, després generi
serveis específics. De tota manera, aquests serveis sempre són de caràcter públic, per tal
com es dirigeixen a la comunitat. 

Paral·lelament a la construcció de Centres Cívics, es va formular un discurs que afirmava
que no es podien cedir espais a les associacions en els centres cívics i equipaments munici-
pals, perquè això significaria la privatització dels equipaments públics. Era curiosa aquesta
afirmació quan, al mateix temps i moltes vegades, les mateixes persones afirmaven que
s’havien de gestionar aquests equipaments amb sistemes de gestió privats. Tot plegat una
cortina de fum més. Cal insistir un cop més que les institucions públiques han de fer el pos-
sible per garantir la participació, i en aquest àmbit les associacions juvenils, veritables
canals de participació política ciutadana, han de tenir locals en condicions. De fet, una de les
moltes causes que expliquen l’aparició a Barcelona d’un fort moviment okupa, respon a la
lògica creada des de les pròpies institucions: des de dins el sistema no s’afavoreix que els
joves tinguin locals on participar perquè això és privatitzar i, per tant, qui vulgui participar ho
ha de fer fora del sistema. Als països amb més tradició democràtica també tenen formes
similars de contestació però tenen uns comportaments institucionals envers les iniciatives
associatives dels joves molt diferents.

I, cal dir-ho ben clar i fort, és possible compartir espais entre generacions, però vista l’expe-
riència cal dir també ben clarament que sense espais propis és impossible que els joves se’ls
sentin seus. I això és precisament el que volem: que els joves sentin els espais públics com
a seus. 

Als darrers anys s’ha generat el discurs dels equipaments específics. Creiem que no és
incompatible la creació de bucs d’assaig, o d’espais per a la creació artística, amb la xarxa
àmplia d'espais per a joves de les associacions i de serveis municipals. Ara bé, fer molta dis-
tinció entre una cosa i altra és perillosa ja que pressuposa que en els espais no específics
només s’hi fa consum cultural i no activitat cultural, creació. 

Abans d’entrar a analitzar la situació actual dels locals per a joves de Barcelona creiem que
cal plantejar una premissa clara: per exercir la ciutadania cal que els poders públics com-
pleixin el mandat constitucional de l’article 48. Efectivament, cal remoure els obstacles que
impedeixen la participació dels joves i potser l’obstacle més insalvable i especialment a
Barcelona són els locals. En un local, amb unes dimensions raonables i convenientment
equipat, sempre hi acaba havent joves si aquests se’l senten seu, perquè és seu. És el que
l’experiència ens demostra. També sabem que moltes iniciatives juvenils s’han acabat
morint precisament per la manca de locals. Aquest és un tema que no és objecte d’estudi
però que cal tenir present. Quantes iniciatives existirien avui si en aquests 25 anys de demo-
cràcia les institucions públiques haguessin promogut un ventall de possibilitats per accedir
a locals? 
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Nosaltres pensem que no és casual i que el que ens proposem analitzar no serà el producte
de l’atzar, sinó del conjunt de decisions que els dirigents polítics han anat prenent en aquests
25 anys. El que sembla evident és que aquesta no ha estat una prioritat política, sinó sobre-
tot el producte de la por a la participació i sobretot de la por a la participació dels joves. És
un dels reptes pendents de la nostra transició política. Potser és hora d’encarar les seves
conseqüències. 

La radiografia de la situació actual és precisament l’objecte d’estudi que en les pàgines que
segueixen intentem cercar.
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IV- Anàlisi comparada de les principals variables de l’estudi

Aquest apartat presenta una anàlisi comparada de les principals variables de l’estudi. Està
configurat per sis blocs; el primer fa referència als aspectes generals de les entitats; quina
és la distribució en el territori dels diferents tipus d’entitats i quin és el moment de consti-
tució de les mateixes. El segon, és relatiu al tipus d’activitat desenvolupada i als membres
de l’entitat. Els blocs tercer, quart i cinquè se centren en la situació dels locals de les enti-
tats. S’hi analitzen respectivament, les característiques del local, el règim d’ús i en darrer
lloc, l’avaluació que les entitats fan del propi local. El sisè bloc recull la valoració de les enti-
tats respecte les relacions que mantenen amb l’Ajuntament de Barcelona. 

1- Aspectes generals

1.1 Distribució territorial

El primer element a estudiar és la distribució territorial dels locals analitzats. Així, un de
cada cinc es troba al districte de Ciutat Vella. Hi ha un 13,9% de casos a l’Eixample i un 10%
a Horta-Guinardó. En la part baixa, hi ha Les Corts (amb un 6,5% del conjunt d’entitats, equi-
paments i serveis analitzats) i Nou Barris (amb un 7,7%).

Taula 1. Distribució territorial en els districtes del conjunt d’entitats, 
equipaments i serveis analitzats
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Pel què fa a les ràtios, s’observa que el districte on la relació és més negativa entre el nom-
bre d’entitats juvenils o equipaments i població jove és a Sant Martí, on hi hauria una entitat
o equipament per cada 900 joves, aproximadament. En la situació contrària es trobaria el dis-
tricte de Ciutat Vella. Tanmateix, s’haurà de tenir en compte que la concentració en aquest
cas es deu principalment a l’establiment en el centre administratiu de la ciutat de les seus
de les federacions membres del CJB i no a l’existència d’un ampli teixit associatiu de base. 

Així, cal observar com la distribució territorial del conjunt de locals analitzats és molt dife-
rent segons el tipus d’entitat, equipament o servei. Així, els centres d’esplais i agrupaments
escoltes predominen a Horta-Guinardó i a L’Eixample (amb un 14,7% i un 14% dels casos,
respectivament). Les entitats membres del CJB es concentren de forma molt significativa a
Ciutat Vella (on hi ha gairebé la meitat del total), mentre que les denominades “altres enti-
tats juvenils” es distribueixen amb una proporció superior a Ciutat Vella (20%) i a Sants-
Montjuïc (17,5%). En el cas dels equipaments i serveis infantils i juvenils, la proporció més
gran es troba a Nou Barris (16,3%), seguit de Sant Martí (11,6%). S’ha de destacar, no obs-
tant això, la conveniència de diferenciar entre els equipaments juvenils i els infantils. Així, els
equipaments estrictament juvenils predominen a l’Eixample i Sant Andreu (un 16,7%, res-
pectivament), mentre que els infantils es troben majoritàriament a Nou Barris, Sant Martí i
Ciutat Vella (20%, 16% i 16%, respectivament). Finalment, els equipaments generalistes amb
projectes juvenils analitzats s’ubiquen amb una proporció superior a Ciutat Vella, Horta-
Guinardó i Sant Andreu (un 14,3% en tots tres casos).

Taula 2. Distribució territorial de les entitats (percentatges)

1.2 Any de constitució de les entitats

Per tal de realitzar el càlcul comparatiu de l’any de constitució de les entitats, equipaments
i serveis analitzats hem optat per no considerar aquelles que es van constituir abans de l’any
1931. La seva presència esbiaixava significativament les mitjanes. En total, no s’han comptat
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vuit casos, que es van constituir entre 1892 i 1931. Així, l’any mitjà de constitució del conjunt
de les entitats, equipaments i serveis analitzats se situa al 1982. Per sota d’aquesta mitjana
hi ha els centres d’esplai i agrupaments escoltes (1978) i les “altres entitats juvenils” (1979).
Molt a prop de la mitjana general destaquen les entitats membres del CJB (constituïdes, de
mitjana, a l’any 1982) i, clarament per sobre, els equipaments generalistes (1992) i els equi-
paments i serveis infantils i juvenils (1993). 

Taula 3. Any de constitució (sense comptar aquelles entitats 
que s’han constituït abans del 1931)

Per intervals (i incorporant-hi les entitats constituïdes abans de 1931), la majoria de les enti-
tats membres del CJB es van constituir entre 1980 i 1995 (un 50,7%); en canvi, és especial-
ment significativa la creació dels centres d’esplai i agrupaments escoltes entre els anys 1960
i 1979 (un 41,6%), així com les “altres entitats juvenils” (un 38,9%). Els equipaments i serveis
infantils i juvenils es van constituir majoritàriament entre els anys 1988 i 1995 (un 50%),
mentre que la gran majoria dels equipaments municipals generalistes analitzats van iniciar
la seva actual gestió entre els anys 1988 i l’actualitat (69,2%).

Taula 4. Any de constitució de les entitats, equipaments i serveis (percentatges)
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Gràfic 1. Any de constitució de les entitats, equipaments i serveis (percentatges)

2- Activitat i membres de les entitats

2.1 Àmbits de treball

Si es fés una suma de quins han estat els àmbits de treball que s’han recollit amb una fre-
qüència més elevada, s’obtindria en primera posició l’educació en el lleure (s’esmenta en un
79,9% dels casos), en segon lloc el cultural o artístic (en un 26,3% dels casos) i el de la defen-
sa dels Drets Humans (un 24%); tanmateix, aquest fet està totalment esbiaixat pel diferent
pes que tenen els diferents tipus d’entitats en la mostra. Així, segons tipus d’entitat o servei
les diferències són rellevants. Entre els centres d’esplai i agrupaments escoltes hi ha unani-
mitat en assenyalar l’educació en el lleure com el seu principal àmbit de treball; també es
destaquen, tot i que amb menor mesura, àmbits com els dels Drets Humans, l’ecologisme o
el pacifisme (que no arriba a superar en cap cas el 20% dels casos). Entre les entitats mem-
bres del CJB la distribució segons àmbits de treball és més heterogènia; un 43,7% destaquen
l’educació en el lleure com un dels seus àmbits d’actuació, un 33,8% esmenten els Drets
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Humans i un 31% fan referència, respectivament, als àmbits estudiantil i cultural o artístic.
Per a les “altres entitats juvenils” els àmbits prioritaris d’actuació són l’educació en el lleu-
re (62,5% ho esmenten) i el cultural o artístic (un 42,5%). Aquests mateixos dos àmbits, però
amb percentatges diferents, són els que predominen entre els equipaments i serveis infan-
tils i juvenils.

Taula 5. Àmbits de treball (percentatges)

* A la categoria altres hem inclòs per a aquesta taula, “excursionisme i esports” i “religiós”. 

2.2 Horari d’obertura de les entitats

La mitjana total d’hores setmanals d’obertura dels locals analitzats és de 24,8. Els
que obren més hores són els equipaments generalistes (una mitjana de 56,1 hores
setmanals), seguit de les entitats del CJB (36,9 hores) i les “altres entitats juve-
nils”. Els equipaments i serveis infantils i juvenils obren una mitjana de 24,5 hores
setmanals, mentre que els centres d’esplai i agrupaments escoltes utilitzen els
seus locals una mitjana d’11,6 hores a la setmana.

Taula 6. Hores d’obertura setmanals (mitjanes)
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Gràfic 2. Hores d’obertura setmanals (mitjanes)

Per intervals, el 80% dels equipaments generalistes obren més de 40 hores a la setmana. El
41,5% dels equipaments i serveis infantils i juvenils obren entre 21 i 40 hores setmanals,
mentre que el 34,1% ho fan entre 11 i 20 hores. La majoria de les entitats del CJB obren més
de 40 hores a la setmana (un 40,9%). En canvi, el 37% dels centres d’esplai i agrupaments
escoltes utilitzen els seus locals 5 o menys hores a la setmana (i un 29,5% ho fan entre 6 i 19
hores).

Taula 7. Hores d’obertura setmanals (intervals)

Segons dies de la setmana, el dia que s’obren més locals és el divendres (un 70,4% dels
locals analitzats obren aquest dia). Entre setmana (de dilluns a divendres) obren la majoria
de les entitats del CJB, els equipaments i serveis infantils i juvenils i els equipaments gene-
ralistes (amb percentatges, en tots els casos, superiors al 90%). Els centres d’esplai i agru-
paments escoltes utilitzen els seus locals sobretot els divendres (un 43,5%) i, majoritària-
ment, els dissabtes (un 92,5%). Només la meitat dels equipaments municipals i una tercera
part de les entitats del CJB obren el dissabte. Els diumenges únicament obren un 13,8% del
conjunt de locals analitzats.
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Taula 8. Horari d’obertura de les entitats (percentatges) 

Gràfic 3. Percentatge d’entitats, equipaments i serveis 
que obren segons dies de la setmana

2.3 Activitats extraordinàries 

Pràcticament totes les entitats, equipaments i serveis analitzats fan activitats extraordinà-
ries fora de l’horari habitual. Els percentatges superen el 90% (amb especial importància
dels esplais i agrupaments que registren un 99,3%).

Taula 9. Activitats extraordinàries fora de l’horari habitual (percentatges)
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2.4 Associats

El nombre total de membres de les associacions i entitats analitzades és de 64.639. Si es
pren com a referència la població entre 5 i 24 anys de la ciutat de Barcelona, aproximada-
ment, el 23% dels infants, adolescents i joves de la ciutat formen part de la xarxa associati-
va local. Segons tipus d’entitats, els centres d’esplai i agrupaments escoltes agrupen 13.880
socis, les entitats del CJB (sense comptar les d’associacionisme educatiu) compten amb un
total de 39.501 socis i les “altres entitats juvenils” tenen 11.249 membres.

Els equipaments i serveis municipals infantils i juvenils compten amb un total anual de
129.286 usos, mentre que els equipaments generalistes amb projectes juvenils comptabi-
litzen un total de 70.085 usos a l’any (de persones entre 15 i 29 anys).

Taula 10. Nombre de socis

Taula 11. Nombre d’usuaris

S’ha volgut recollir informació sobre l’edat i el sexe dels joves associats i dels joves usuaris
dels equipaments. Malauradament no totes les entitats i serveis analitzats tenen un registre
d’aquestes dades. És per això que les dades desglossades són inferiors als totals globals.
Aquest biaix afecta especialment les dades dels usuaris d’equipaments i serveis infantils i
juvenils. És més freqüent que el registre d’usuaris es porti a terme en activitats que reque-
reixen una inscripció prèvia o quan els usuaris són menors d’edat (com en el cas dels casals
infantils, centres infantils i les ludoteques). Això provoca que les dades recollides sobrere-
presentin als infants i adolescents sobre el conjunt dels usuaris joves. 

Els grups d’esplai i agrupaments escoltes compten amb 5.229 infants menors d’11 anys,
4.322 adolescents entre 12 i 17 anys, 2.318 joves entre 18 i 29 anys (que corresponen, bàsi-
cament, a monitors o caps escoltes) i 1160 socis majors de 30 anys (que poden ser educadors
o, principalment, socis col·laboradors, pares d’infants o antics monitors o caps escoltes). En
percentatges, el 40,1% dels membres d’esplais i agrupaments escoltes són infants, el 33,2%
són adolescents i el 17,8% joves menors de 30 anys.

En el cas de les entitats membres del CJB (sense comptar les d’associacionisme educatiu) el
perfil majoritari és el dels joves entre 18 i 29 anys, ja que en aquesta categoria s’agruparien
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el 64% dels seus socis (un total de 14619 joves). Hi hauria també un 28,3% d’adolescents
entre 12 i 17 anys que correspondrien majoritàriament a membres d’associacions d’estu-
diants.

Les “altres associacions juvenils” són les que tenen un perfil de membres amb una edat
relativament més elevada. En aquest cas, gairebé no hi ha infants i el nombre d’adolescents
es reduït (representen un 16,1% del total). En canvi, hi ha un 45% de joves i un 36,3% de socis
majors de 30 anys. Aquesta darrera dada s’explicaria pel fet que algunes d’aquestes entitats
són prestadores de serveis a joves, cosa que comporta que tinguin personal més gran que la
resta d’organitzacions juvenils. En alguns casos, la presència de membres majors de 30 anys
s’explica per l’existència de la figura del “soci patrocinador”, persones que aporten quotes
econòmiques per al finançament de les entitats.

Taula 12. Nombre de socis segons edat (absoluts)

Taula 13. Nombre de socis segons edat (percentatges)

Segons sexe, observem que el percentatge total d’homes és superior al de dones en el cas
de les associacions membres del CJB (54,9% dels socis són homes) i, especialment, en el de
les “altres entitats juvenils” (un 61,4% són homes). En canvi, als centres d’esplai i agrupa-
ments escoltes el percentatge de dones és lleugerament superior. Entre els usuaris dels
equipaments i serveis infantils i juvenils també és superior el percentatge d’homes, espe-
cialment en les franges d’edat superiors (el 69,6% dels usuaris entre 18 i 29 anys són nois).
Aquesta és de fet la franja en la que la diferència segons sexe és superior. Del conjunt de
membres de les entitats i usuaris dels serveis municipals entre 18 i 29 anys, el 59,2% són
nois. 
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Taula 14. Distribució dels socis segons sexe (percentatge noies)

L’evolució en el nombre de socis en els darrers 5 anys ha estat positiva en tots els casos (atès
que el percentatge d’entitats i serveis que asseguren que ha augmentat és superior al dels
que diuen que s’ha reduït). En termes globals, hi ha un 30,3% de les entitats i serveis muni-
cipals analitzats que afirmen que en els darrers anys el nombre de socis i/o usuaris ha cres-
cut lleugerament, mentre que en un 17% dels casos ha crescut més del doble. D’altra banda,
hi ha un 21,1% que hauria reduït lleugerament el seu nombre de socis i/o usuaris i un 6,8%
que n’hauria perdut més de la meitat.

Segons tipus d’entitats, les que més creixen serien les membres del CJB (ja que més de la
meitat, un 53,7%, ha incrementat el seu nombre de socis) i els equipaments o serveis infan-
tils i juvenils (un 51,1% dels quals ha augmentat el seu nombre d’usuaris). A les “altres enti-
tats juvenils” és on es registra un major percentatge d’entitats que redueixen el seu nombre
de socis. Un 28,9% l’ha reduït lleugerament i un 10,5% l’ha reduït més de la meitat. 

Taula 15. Evolució del nombre de socis en els darrers cinc anys (percentatges)
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Gràfic 4. Evolució del nombre de socis en els darrers cinc anys 
(% sobre el total de cada grup)

Gràfic 5. Evolució del nombre de socis en els darrers cinc anys 
(absoluts segons grup)
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3- Característiques dels locals

3.1 Any d’ocupació i antiguitat del local

Ens ocuparem ara de conèixer en quin any es va ocupar l’actual local. La mitjana per al con-
junt d’entitats, equipaments i serveis analitzats se situa l’any 1989. Segons tipus, els centres
d’esplai i agrupaments escoltes haurien ocupat el seu local abans (1984), mentre que les
entitats membres del CJB serien les que haurien ocupat, per terme mig, el seu local actual
més recentment (l’any 1995).

Taula 16. Any ocupació de la seu

La diferència més gran (en la mitjana de cada tipus) entre l’any d’ocupació i l’any de consti-
tució de l’entitat, equipament o servei, es dóna en el cas de les “altres entitats juvenils” i en
les entitats membres del CJB. Aquest és un indicador d’itinerància, ja que des del moment
en que es van constituir aquestes entitats i l’any d’ocupació de la seu actual han passat un
nombre considerable d’anys en els que han estat en altres seus. Per contra, la diferència per
als espais i agrupaments escolta i per als equipaments i serveis infantils i juvenils és signi-
ficativament més reduïda, en el primer cas, pel fet que molts no han canviat mai de local i,
en el segon cas, pel fet que els projectes municipals acostumen a relacionar-se directament
amb l’espai en el que es desenvolupen. 

Taula 17. Relació entre l’any de constitució de l’entitat 
i l’any d’ocupació dels locals segons tipus d’entitat

Per intervals, la majoria de les entitats membres del CJB ha ocupat la seva seu actual a par-
tir de 1996 (un 62,6%). Entre els esplais i els agrupaments escolta la distribució és molt més
heterogènia; hi ha un 27,4% que va ocupar la seva actual seu entre 1960 i 1979 (hi són, per
tant, des de fa més de 25 anys al mateix local) i també hi ha un 24,7% que ha ocupat la seva
seu a partir de l’any 1986. Entre les “altres entitats juvenils” hi ha un 39,5% que va ocupar la
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seva actual seu a partir de 1996, un percentatge que s’incrementa fins al 51,3% en el cas dels
equipaments infantils i juvenils.

Taula 18. Any d’ocupació de la seu segons intervals (percentatges)

Gràfic 6. Any d’ocupació de la seu segons intervals

La meitat de les entitats, equipaments i serveis analitzats ha tingut una altra seu abans de la
seva seu actual. El percentatge és especialment significatiu en el cas de les entitats del CJB
(un 65% de les quals ha tingut, com a mínim, dues seus diferents). Per contra, un 57% dels
serveis infantils i juvenils analitzats no ha canviat mai de seu, circumstància que es dóna
també en un 55% dels centres d’esplai i agrupaments escoltes.
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Taula 19. Entitats que han tingut una altra seu abans (percentatges)

Gràfic 7. Entitats que han tingut una altra seu abans (percentatges)

Convé subratllar, tanmateix, que el fet que les entitats canviïn de local no significa que ocu-
pin uns locals de nova construcció. Les dades recollides indiquen que hi ha un 63,4% dels
locals analitzats que tenen més de 30 anys d’antiguitat. Aquest percentatge és especialment
significatiu entre els esplais i agrupaments, un 73,1% dels quals ocupen locals construïts fa
més de 30 anys i també entre les entitats membres del CJB (un 68,1%). Els locals més nous
són els que ocupen els equipaments i serveis municipals infantils i juvenils (un 71,4% dels
quals ha estat construït en els darrers 30 anys).

Taula 20. Antiguitat de l’edifici
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Gràfic 8. Antiguitat de l’edifici

3.2 Tipus d’edifici

Pel que fa a les característiques dels edificis, la compilació farà al·lusió exclusivament a les
entitats, atès que els equipaments per a joves es troben majoritàriament en equipaments
municipals i incloure’ls distorsionaria les mitjanes que han de reflectir la situació del movi-
ment associatiu de la ciutat. En primer lloc, es destaca que una tercera part de les entitats
es troben en parròquies. Aquest és el percentatge més elevat en la categoria, explicable per
l’important pes específic dels centres d’esplai i agrupaments escoltes, gairebé la meitat dels
quals utilitza per a la seva activitat locals parroquials. En canvi, només un 4,2% de les enti-
tats del CJB es troben en locals parroquials. En el cas de les entitats del CJB, el perfil majo-
ritari és de locals que formen part d’edificis amb habitatges convencionals (un 46,5%) o dins
de Casals d’Associacions (un 21,1%). Només un 9,9% de les entitats del CJB i un 9,4% dels
centres d’esplai i agrupaments escoltes tenen la seva seu dins d’equipaments municipals.
Només l’11,6% de les entitats tenen les seves seus a centres educatius.

Taula 21. Tipus d’edifici (percentatges)
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3.3 Dimensió de la seu i disponibilitat

Els locals de les seus les entitats membres del CJB tenen una superfície total de 10.964
metres quadrats, els centres d’esplai i agrupaments escoltes compten amb 28.000 m2, hi ha
5.936 m2 als locals de les “altres entitats juvenils” i 13.323 als equipaments i serveis infan-
tils i juvenils. Finalment, els espais dedicats als joves en el marc dels equipaments genera-
listes (Centres cívics, casals de barri i casals d’associacions) sumen un total de 2.546 m2.
Totes aquestes dimensions s’han calculat sense comptar els patis. La suma total de la super-
fície dels locals de les entitats analitzades, els equipaments i serveis infantils i juvenils i els
espais específics per a joves dins dels equipaments generalistes amb projectes juvenils, és
de 60.769 metres quadrats, amb una superfície mitjana de 194 m2. Tanmateix, a aquest total
s’han de restar 1.271 m2 que són els metres de les entitats de l’estudi que es troben en equi-
paments. Si es té en compte que s’han comptabilitzat el 91% de les entitats de la mostra, si
s’extrapolen les nostres dades s’obté que els joves de la ciutat disposen d’un total de 65.382
metres quadrats.

Taula 22. Superfície de les seus de les entitats (sense comptar els patis)

Taula 23. Superfície d’ús per a joves als equipaments de la ciutat
(sense comptar els patis)

Per intervals, la dimensió més freqüent dels locals analitzats es troba entre 100 i 199 m2. Un
de cada tres casos compta amb un local de menys de 100 m2. Per tipus, un 30% de les enti-
tats membres del CJB tenen locals amb superfície inferior als 50 m2. Entre els esplais i agru-
paments escoltes, el percentatge més elevat es concentra entre els que tenen entre 100 i 199
m2 (un 40% del total). Els equipaments i serveis municipals per a infants i joves són els que
compten amb més espai. La meitat tenen entre 200 i 999 m2. En canvi, els espais per a joves
dins d’equipaments generalistes són els que tenen una dimensió més reduïda; la meitat
compten amb menys de 100 m2 per a ús exclusiu dels joves9.
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9.  S’ha d’assenyalar que per a aquest càlcul només s’ha comptat els que han dit que tenien espais
específics per a joves, que són només el 43% del total d’equipaments generalistes analitzats.



Taula 24. Superfície dels locals segons intervals (sense patis).
Percentatges sobre cada grup.

3.4 Dimensió dels locals segons propietari per tipus d’entitat

Pel que fa als propietaris dels locals que utilitzen les entitats, queden fora d’aquest càlcul
novament els equipaments, tant els específics per a infants o joves com els generalistes.
Així, dels prop de 45.000 metres quadrats que fan servir les entitats, el principal propietari
és l’Església Catòlica, amb 16.169 m2, que suposen el 36% de la superfície de les entitats de
la ciutat (sense tenir en compte els patis)10. En segon lloc, hi ha els propietaris de caràcter
privat. L’Ajuntament de Barcelona és el tercer propietari en quant a metres quadrats propor-
cionats a les entitats. L’Ajuntament de Barcelona proporciona només el 10,6% dels m2 que fan
servir les entitats juvenils.

Taula 25. Superfície de les seus de les entitats segons propietari (sense pati)11 .
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10. Si s’afegissin al càlcul els m2 de patis, l’Església catòlica seria la propietària del 38,9% dels metres
que fan servir les entitats juvenils. Els locals de les entitats tenen 18000 metres2  de pati, dels quals
7075 i 3033 m2 pertanyen a l’Església catòlica i a l’escola privada-concertada, respectivament.
11. La categoria “Associació titular” es refereix als locals que són propietat de l’associació enquesta-
da. La categoria “Associació” fa referència a que la propietària del local és una altra associació. 



Taula 26. Distribució dels metres quadrats segons tipus de propietari
(sense pati). Percentatges

Pel que fa a la superfície dels locals de les entitats del CJB, es destaca que el 28% es troba
en locals d’un propietari privat. En segon lloc, hi ha les entitats que són propietàries de les
seves seus. En tercer lloc, el 15% de les entitats del CJB es troben en seus on els propieta-
ris són altres associacions.

Gràfic 9. Superfície de les seus de les entitats del CJB segons propietari
(sense pati). Percentatges

En el cas dels esplais i els agrupaments escoltes, la meitat de la superfície total dels seus
locals pertany a l’Església Catòlica. El segon propietari més important serien “altres propie-
taris”, seguit de propietaris privats. 
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Gràfic 10. Superfície de les seus de les entitats dels esplais 
i agrupaments escoltes segons propietari (sense pati). Percentatges

En relació a les altres entitats juvenils, el percentatge més elevat de sòl és propietat de
l’Església Catòlica, tot i que en una proporció molt similar a la que es dóna per als propieta-
ris de caràcter privat (24% i 23% respectivament).

Gràfic 11. Superfície de les seus de les altres entitats juvenils
segons propietari (sense pati). Percentatges

Pel que fa a la dimensió mitjana de les seus en funció dels propietaris, els locals més grans
són els que pertanyen a “altres institucions” (són fundacions, una residència de gent gran...).
En segon lloc, amb una mida mitjana de 284 metres quadrats hi ha els locals adquirits per
les pròpies entitats. Els locals que proporciona l’Església Catòlica són de 190 metres qua-
drats com a mitjana mentre que els de l’Ajuntament de Barcelona compten amb 159 metres
quadrats. 
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Taula 27. Dimensió dels locals segons propietari (mitjanes sense patis)

3.5 Ús de la seu

El 61,9% de les entitats, equipaments i serveis analitzats compten amb seus compartides. La
proporció és superior a la mitjana en el cas dels centres d’esplai i agrupaments escoltes (un
66,7%) i inferior en el cas dels equipaments per a infants i joves (un 51,2%) i entitats del CJB
(un 57,7%).

Taula 28. Ús de la seu (percentatges)

Gràfic 12. Ús de la seu (percentatges)
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Els locals es comparteixen, majoritàriament, amb altres entitats (un 48,6%) o amb grups
parroquials (un 27,9%). Segons tipus, els esplais i agrupaments comparteixen, sobretot, amb
grups parroquials (42,3%), i altres entitats (28,9%). El fet que comparteixin majoritàriament
el local amb grups parroquials s’explica pel fet que la meitat dels centres d’esplai i agrupa-
ments escoltes utilitzen locals propietat de l’Església Catòlica. Per la seva part, les entitats
del CJB que comparteixen el seu local ho fan gairebé exclusivament amb altres entitats. Les
“altres entitats juvenils” comparteixen el local amb altres entitats (un 54,2%) i amb grups
parroquials (un 41,7%). Els equipaments i serveis infantils i juvenils que comparteixen local
ho fan amb entitats (un 42,9%) i, sobretot, amb altres dependències municipals.

Taula 29. Amb qui es comparteix el local (percentatges)

3.6 Distribució dels espais

En conjunt, un 72,8% de les entitats, equipaments i serveis analitzats compta dins el seu
local amb una o més oficines. Aquest percentatge s’incrementa fins al 98,6% en el cas de les
entitats membres del CJB i al 92,9% en els equipaments i serveis infantils i juvenils. Per con-
tra, només el 55,5% dels centres d’esplai i agrupaments escoltes compten amb un espai d’o-
ficina al seu local. Però, gairebé tots els centres d’esplai i agrupaments escoltes disposen de
sales per a la realització d’activitats (un 97,9%), un percentatge que és del 90,1% per al con-
junt d’entitats, equipaments i serveis estudiats. Els tallers (espais dedicats a la realització
d’activitats específiques) predominen en els equipaments i serveis infantils i juvenils (un
39,5% en tenen), mentre que al voltant d’una cinquena part del total tenen cuina. Gairebé la
meitat compten dins del seu local amb un pati, un percentatge significativament superior
entre els centres d’esplai i agrupaments escoltes (un 65,8% en tenen). Finalment, un 58,5%
disposa de magatzem, en un interval que va des del 49,3% (en el cas de les entitats del CJB)
fins al 73,8% (en el cas dels equipaments i serveis infantils i juvenils).
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Taula 30. Espais dels que disposen les entitats (percentatges)

Pel que fa a la dimensió mitjana de tots aquests espais, les entitats del CJB dediquen molta
superfície del seus locals per a oficines (51,7 metres quadrats), mentre que els espais i agru-
paments escolta disposen, de mitjana, de 19,3 metres quadrats d’oficines (la mitjana pel con-
junt és de 33,9 metres quadrats). En canvi, els espais que els centres d’esplai i agrupaments
escoltes utilitzen per a la realització de les seves activitats (sales) són significativament
superiors a la mitjana (168 metres quadrats, quan la mitjana global és de 141,8). La superfí-
cie mitjana dels tallers és de 92,9 metres quadrats i la de les cuines és de 16,3 metres qua-
drats. Els patis amb més dimensió són, seguint la mitjana, els dels equipaments i serveis
infantils i juvenils (270,9 metres quadrats), seguits dels centres d’esplai i agrupaments
escoltes (187,4 metres quadrats). La dimensió mitjana dels magatzems és de 22,3 metres
quadrats.

Taula 31. Espais dels que disposen les entitats (mitjanes)

Així, les entitats del CJB són les que dediquen més espai a oficines (el 32,4%), mentre que
les oficines dels esplais i agrupaments escoltes ocupen únicament el 3,2% del seu espai. La
meitat de l’espai dels esplais i agrupaments escoltes són sales per a la realització d’activi-
tats, destacant també en aquest cas la importància relativa dels patis (que representen el
35,6% del conjunt dels espais disponibles). Sobre el conjunt d’entitats, equipaments i serveis
analitzats, el 9% del total d’espais disponibles es dediquen a oficines i hi ha un 45,8% que
correspondrien a sales d’activitats.
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Taula 32. Espais dels que disposen les entitats (suma)

Taula 33. Espais dels que disposen les entitats (percentatge sobre cada grup)

Els espais millor valorats pel conjunt de les entitats són els patis (6,5 punts) seguit de les
sales (6,4 punts) i de les oficines (6,3 punts). Els que obtenen una pitjor valoració són els
magatzems (5,1 punts). Per tipus, les entitats del CJB valoren positivament les oficines (6,9
punts) i són molt més crítiques amb els magatzems (4,8 punts). Els centres d’esplai i agru-
paments escoltes atorguen la puntuació més elevada als patis (6,7 punts) i la pitjor, també
als magatzems. Els equipaments i serveis infantils i juvenils, al seu torn, són els que mos-
tren una més gran insatisfacció amb els magatzems (valorats amb 4,7 punts de mitjana).
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Taula 34. Espais dels que disposen les entitats (valoració mitjana)

3.7 Barreres arquitectòniques 

En un 65,1% dels locals de les entitats, equipaments i serveis analitzats hi ha barreres arqui-
tectòniques. Aquest és un percentatge molt elevat. Segons grups, els que tenen un percen-
tatge més gran de barreres arquitectòniques són els locals dels centres d’esplai i agrupa-
ments escoltes (un 83,6% en tenen), seguit de les “altres entitats juvenils” (un 62,2%), les
entitats del CJB (57,7%), els equipaments i serveis infantils i juvenils (un 53,5%) i, finalment,
els equipaments generalistes amb projectes juvenils (un 20%). Convé destacar que la meitat
dels espais públics per a infants i joves tenen barreres arquitectòniques.

Taula 35. Barreres arquitectòniques a les seus de les entitats (percentatges)
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Gràfic 13. Barreres arquitectòniques a les seus de les entitats

3.8 Instal·lacions de que disposen les entitats

Hi ha un 78,7% de les entitats, equipaments i serveis analitzats que disposen, entre el seu
equipament d’oficina, d’un ordinador; un 71,2% tenen telèfon, un 50,9% disposen de conne-
xió a internet i un 46,5% tenen fax. Segons tipologies, els que mostren un més gran nivell
d’infraestructures són les entitats del CJB, ja que en gairebé totes les categories obtenen
percentatges per sobre del 80%. Més del 90% tenen ordinador, telèfon i connexió a internet.
En canvi, els centres d’esplai i agrupaments escoltes són els que compten amb un menor
percentatge d’infraestructures (en totes les opcions es troben per sota de la mitjana): un de
cada quatre no té ordinador, la meitat no té telèfon, només una tercera part compten amb
fotocopiadora i únicament un 24% té connexió a internet al seu local (tot i que un 40% té pàgi-
na web).

Taula 36. Disponibilitat d’equipament d’oficina (percentatges)

* (equipament que proporcionen a les entitats)
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Gràfic 14. Disponibilitat d’equipament d’oficina (percentatges)

Respecte a les instal·lacions bàsiques, només un 50,8% té calefacció, un 19,6% disposa de
gas natural, un 22,5% té equips d’aire condicionat i únicament un 8,3% gaudeix d’algun tipus
d’insonorització de l’espai. Els esplais i agrupaments es troben també en aquest cas en una
situació molt desfavorable: només un 34,2% té calefacció al seu local i tan sols un 6% comp-
ta amb aparells d’aire condicionat. L’acondicionament tèrmic, per tant, d’aquests espais és
molt insuficient, cosa especialment important si tenim en compte que els principals usuaris
dels seus locals són infants i adolescents. 

Taula 37. Disponibilitat d’infraestructures generals (percentatges)
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Gràfic 15. Disponibilitat d’infraestructures generals (percentatges sobre el total)

Gràfic 16. Disponibilitat d’infraestructures generals (absoluts)

A les entitats que compten amb aquestes instal·lacions i infraestructures se’ls ha demanat
que en valoressin l’adequació a les seves necessitats. L’avaluació és positiva en tots els
casos. Es percep, per tant, una certa satisfacció amb la suficiència del que es disposa (cal
observar que només preguntem la valoració d’aquelles infraestructures i instal·lacions que
tenen). Així, respecte a l’equipament d’oficina, l’ítem que es valora més positivament és la
possibilitat de comptar amb un domini web propi (8,1 punts), seguit del telèfon (7,6 punts) i
la connexió a internet (7,6 punts). La possibilitat d’utilització de les noves tecnologies es
valora, per tant, molt positivament.
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Taula 38. Valoracions de l’equipament d’oficina disponible (mitjanes)

En el cas de les infraestructures generals, el que respon menys a les necessitats és la inso-
norització (per norma general, es reclama més i millor, especialment en el cas dels equipa-
ments i serveis infantils i juvenils). La calefacció és el segon element avaluat més malament.

Taula 39. Valoracions de les infraestructures generals disponibles (mitjanes)

4- Règim d’ús dels locals

4.1 Propietari dels locals de les entitats juvenils12

Del conjunt dels locals de les entitats juvenils analitzades, tan sols el 6,6% són propietat de
les associacions. Hi ha un 24,9% que estan de lloguer i un 68,1% que utilitzen els locals grà-
cies a una cessió. Les entitats del CJB són les que destaquen entre els propietaris, ja que un
17,1% són propietaris de la seva seu. En canvi, únicament el 0,7% dels centres d’esplai i
agrupaments escoltes són propietaris. El model majoritari en aquest cas és la cessió, que
afecta al 83,2% del total d’entitats d’associacionisme educatiu. 
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Taula 40. Règim d’ús de les seus (percentatges)

Gràfic 17. Règim d’ús de les seus (percentatges)

Pel que fa al propietari dels locals analitzats (excloent-hi els que són propietat de les asso-
ciacions titulars), trobem que dues cinquenes parts són propietat de l’Església Catòlica (un
40,7%). La importància dels locals parroquials es posa de manifest en veure que la meitat
dels esplais i agrupaments escoltes estan en locals de l’Església (un 52,8%). L’Ajuntament de
Barcelona és el propietari del 14% dels locals de les entitats estudiades (un 10,7% dels locals
de les entitats del CJB, un 13,7% dels centres d’esplai i agrupaments escoltes i un 20,6% dels
de les “altres entitats juvenils” són propietat de l’Ajuntament). Cal destacar també que la
majoria de les entitats del CJB estan en locals de propietaris privats (sobretot, pel fet que
una bona part estan de lloguer).
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Taula 41. Propietaris dels locals (percentatges) 
–sense entitats que són propietàries de la seva seu–

Gràfic 18. Propietaris dels locals (percentatges) 
-sense entitats que són propietàries de la seva seu-

S’hi afegeix també la distribució segons propietari incloent les entitats que tenen la seu en
propietat. Així, sobre el total de les entitats enquestades el 38,1% dels locals pertanyen a
l’Església Catòlica i només el 13,1% a l’Ajuntament de Barcelona. 
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Taula 42. Propietaris dels locals (percentatges)

4.2 Cost del local: hipoteca, quota de lloguer o donació mensuals

En total, un 34,1% de les entitats ha de fer aportacions econòmiques en concepte de quota,
lloguer o hipoteca. Per sobre d’aquesta mitjana hi ha el cas de les entitats del CJB, gairebé
la meitat de les quals ha de fer alguna aportació econòmica per l’ús del seu local i, per sota,
hi ha els centres d’esplai i agrupaments escoltes (un 27,3%).

Taula 43. Entitats que fan pagament de quota, lloguer o hipoteca (percentatges)

Gràfic 19. Entitats que fan pagament de quota, lloguer o hipoteca (percentatges)
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De les entitats que tenen el local en propietat, un 76,9% ha acabat de pagar el seu cost (en
nombres absoluts, correspondria a un agrupament escolta, 5 entitats del CJB i 4 “altres enti-
tats juvenils”). En canvi, hi ha 3 entitats (que suposen un 23,1% de les entitats amb locals en
propietat) que tenen encara pagaments pendents (dues entitats del CJB i una “altra associa-
ció juvenil”). El cost mitjà de la quota mensual hipotecària és de 1.770 euros. Les entitats
dediquen una suma mensual de 5.310 euros en concepte de pagament de quotes hipotecà-
ries (el que representaria una aportació anual de 63.720 euros).

Taula 44. Entitats que tenen el local de propietat acabat de pagar (percentatges)

Per a les entitats que estan en règim de lloguer, el cost mensual mitjà se situa en 598 €, amb
una suma total de 33.477 € mensuals. Segons tipus, la mitjana del lloguer mensual entre els
centres d’esplai i agrupaments escoltes és de 336 €, mentre que per als membres del CJB
és de 788 € i per a les “altres entitats juvenils” és de 560 €. En termes absoluts, en règim de
lloguer hi ha 20 centres d’esplai i agrupaments escoltes, 29 entitats membres del CJB i 7
“altres entitats juvenils”.

Taula 45. Quota mensual lloguer (mitjanes en €)

Les entitats que han de pagar una quota per la utilització del seu local (sense ésser conside-
rat un lloguer) són 11, majoritàriament centres d’esplai i agrupaments escoltes. La mitjana
mensual d’aquesta quota és de 50 €, que suma un total mensual de 544 €.

En conjunt, les associacions analitzades han de fer aportacions mensuals monetàries per a
la utilització del seu local (sumant les que paguen hipoteca, lloguer i quota) equivalents a
39.332 € (el que significa un total de despesa de gairebé mig milió d’euros anuals).
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4.3 Cost del local: despeses associades a l’ús del local

A més a més del cost de lloguer, quota o hipoteca, s’ha recollit també la quantitat de despe-
sa associada a la utilització del locals (subministraments, neteja...) per part de les entitats i
associacions analitzades. Hi ha un 45,5% de les entitats que tenen aquestes despeses. Un
21,4% no han de pagar res (doncs és el propietari qui ho assumeix) i la resta, un 33,1% o bé
desconeixien el cost o bé no van voler respondre a la pregunta. Segons règim d’ús, s’ha
obtingut informació del volum de la despesa del 52,9% de les entitats propietàries dels seus
locals, del 62,5% de les que estan en règim de lloguer i del 38,3% de les que utilitzen un local
cedit.

Taula 46. Percentatge que tenen despeses associades al local segons règim d’ús

El volum total de despesa associada als subministraments i manteniment dels locals analit-
zats és de 758.190 € anuals. Segons grup d’entitats, els esplais i agrupaments escoltes hi
dediquen 320.989 €, amb una mitjana (pel conjunt d’entitats que tenen aquest tipus de des-
pesa) de 5.350 €. Les entitats membres del CJB es gasten 362.049 €, amb una mitjana de
9.051 i les “altres entitats juvenils” 75.152 €, amb una mitjana de 4.421 €. 

Taula 47. Despeses associades a l’ús del local (mitjanes en €)

D’altra banda, hi ha 14 equipaments i serveis infantils i juvenils que també han facilitat dades
sobre el volum de despesa anual associada a l’ús dels locals (correspondrien a una tercera
part del total)13. En total hi dediquen 121.949 euros, amb una mitjana de 8.711 € per equipa-
ment o servei. 

Segons intervals de despesa, veiem com una tercera part dels centres d’esplai i agrupa-
ments escoltes (un 33,3%) dediquen entre 250 € i 999 € anuals als subministraments i al
manteniment del local. Entre les entitats del CJB un 30% té despeses entre 1.000 € i 4.999 €
anuals i un altre 30% es trobarien en l’interval superior de la categoria (10.000 € i més). La
majoria de les “altres entitats juvenils” es gasten entre 1.000 € i 4.999 € anuals en aquests
conceptes (un 41,2%).

Locals i equipaments juvenils [53]
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Taula 48. Despeses associades a l’ús del local (percentatges)

4.4 Suma de les despeses d’hipoteca, lloguer, quota i manteniment dels
locals

En resum, les entitats dediquen 471.980 euros anuals en concepte de pagament del local, llo-
guer o quota per la cessió. Si afegim a aquesta quantitat els 758.190 euros anuals que dedi-
quen al manteniment, les entitats i associacions juvenils de la ciutat han de destinar
1.230.170 euros l’any per la utilització dels seus locals (més de 200 milions de les antigues
pessetes). 

Taula 49. Resum de despeses anuals vinculades als locals

4.5 Regulació de la cessió-lloguer

De les entitats que tenen el seu local en règim de cessió o lloguer, un 47,4% disposa d’un
conveni o un contracte. En canvi, hi ha un 52,6% que únicament té un acord verbal amb el
propietari. Segons grups, el percentatge dels que tenen un acord verbal per la cessió dels
seus locals és especialment alt en el cas dels centres d’esplai i agrupaments escoltes
(66,9%), mentre que els convenis o contractes escrits predominen entre les entitats mem-
bres del CJB (82,1%).
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Taula 50. Tipus de regulació de la cessió o lloguer (percentatges)

Gràfic 20. Tipus de regulació de la cessió o lloguer (percentatges)

Segons tipus de propietari, el 65,6% dels locals que són propietat de l’Ajuntament de
Barcelona són cedits a partir de la signatura d’un conveni o un contracte (el 34,4% de les ces-
sions, per tant, es regulen mitjançant acord verbal). En particular, el 83% dels locals que
l’Ajuntament cedeix a les entitats del CJB es regulen mitjançant conveni o contracte, mentre
que en aquest cas es trobarien el 63% dels grups d’esplai i agrupaments escoltes. D’altra
banda, l’Església acostuma gairebé sempre a cedir els seus locals a partir d’acords verbals
(només un 19% dels seus locals es cedeixen a partir d’un conveni o contracte). El 86% dels
grups d’esplai i agrupaments escoltes que estan en locals de l’Església regulen la cessió de
l’espai mitjançant un acord verbal.

4.6 Contrapartides que fan les entitats que disposen de locals en cessió

El 88,4% de les entitats que tenen el seu local cedit han de prestar certes contrapartides als
seus propietaris. S’enten per contrapartida el fet d’haver de fer o participar en activitats
organitzades per l’entitat cedent, haver de fer una aportació econòmica o haver de passar
comptes de la pròpia activitat. El percentatge d’entitats que ha d’aportar alguna d’aquestes
contrapartides és especialment elevat en el cas dels esplais i agrupaments escoltes (95%) i
de les entitats membres del CJB (un 80%).
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Taula 51. Entitats en règim de cessió que han d’aportar contrapartides 
als propietaris (percentatges)

Segons el propietari del local, el 96,2% de les entitats que estan en locals cedits per
l’Ajuntament de Barcelona han de prestar contrapartides, un percentatge que és del 85,5%
en el cas dels locals propietat de l’Església Catòlica (i del 88,4% per al conjunt de les enti-
tats). 

Taula 52. Aportació de contrapartides segons propietari del local (percentatges)

El tipus de contrapartida més freqüent és haver de realitzar o participar en activitats en
col·laboració amb la institució cedent (un 34,9% ha de prestar aquest tipus de contrapartida,
especialment els centres d’esplai i agrupaments escoltes). Hi ha un 20,5% que ha de passar
comptes de la seva activitat a la institució que els cedeix el local. El 19,9% del total ha de rea-
litzar aportacions econòmiques a la institució cedent. 

Taula 53. Tipus de contrapartides que fan les entitats (percentatges)
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4.7 Despeses instal·lacions (dels que estan en cessió)

Una bona part de les entitats que compten amb un local cedit han d’assumir alguns costos
derivats del seu ús. Un 62% es fa càrrec de les despeses derivades de l’adquisició i manteni-
ment de l’equipament informàtic, un 52,3% costegen el mobiliari, un 48,4% ha de pagar el
material de neteja, un 37,3% es fa càrrec del servei de neteja, un 36,8% paga el manteniment
del local, un 37,4% assumeix el cost del telèfon i un 40,2% han de pagar la connexió a
Internet. Només un 13,5% assumeix els costos derivats del subministrament elèctric i un
13,7% paga el consum d’aigua.

Segons tipus d’entitat, les associacions membres del CJB es troben significativament per
sobre de la mitjana en el cas de les despeses de telèfon i Internet. 

Taula 54. Entitats que assumeixen de manera exclusiva els costos 
de les instal·lacions (percentatges)

5- Avaluació del local 

5.1 Valoració de la relació amb el propietari 

En el cas de les entitats que es troben en locals llogats o cedits, la satisfacció amb el propie-
tari és de 7 punts (en una escala de l’1 al 10). Segons tipus d’entitat, es dóna una satisfacció
més gran entre les entitats membres del CJB (7,4 punts) i una menor satisfacció entre les
“altres entitats juvenils” (6,5 punts). Segons propietari del local, el nivell de satisfacció més
gran amb el propietari es dóna quan els locals són d’una escola privada-concertada (7,9
punts) o quan és una altra associació (7,8 punts). Les pitjors valoracions es recullen quan el
propietari del local és de caràcter privat (5,6 punts). En el cas dels centres d’esplai i agrupa-
ments escoltes (que agrupen el nombre més elevat d’entitats amb el local cedit), la valora-
ció és similar quan el local és de l’Ajuntament de Barcelona (6,9 punts) o de l’Església catò-
lica (7,1 punts).
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Taula 55. Valoració de la relació amb els propietaris (mitjanes)

5.2 Valoració del local

La valoració global del local (en una escala de l’1 al 10) és de 6,6 punts. Segons tipus d’enti-
tat, es mostren més satisfetes les associacions membres del CJB (amb una valoració global
de 7 punts) i es dóna menys satisfacció entre els equipaments i serveis infantils i juvenils (6
punts). Quan s’avaluen diferents aspectes dels locals (com els espais, el mobiliari o les
infraestructures) en tots els casos nivells de satisfacció estan per sota de la valoració “glo-
bal”. En el cas dels espais, la valoració mitjana és de 6,3 punts (amb un màxim de 6,7 punts
per als membres del CJB i un mínim de 5,7 punts per als equipaments i serveis infantils i
juvenils). El mobiliari és valorat amb una mitjana de 6 punts; les entitats del CJB són les que
mostren un nivell més elevat de satisfacció amb el mobiliari (6,4 punts) mentre que els equi-
paments i serveis infantils i juvenils recullen la valoració més baixa (5,6 punts). Finalment,
respecte a les instal·lacions, la satisfacció mitjana se situa en 6,2 punts, amb un màxim de
6,8 punts en el cas dels membres del CJB i un mínim (de nou) en el cas dels equipaments i
serveis infantils i juvenils.

Taula 56. Valoració de la satisfacció amb els espais 
segons tipus d’entitat (Mitjanes)

Segons el propietari dels locals, en relació a la valoració global, es dóna un més gran nivell
de satisfacció quan els locals són propietat de la mateixa entitat (7,6 punts) o quan són d’una
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altra associació (7 punts). En la part baixa, amb una valoració mitjana de 6,2 punts hi ha els
locals propietat de l’Ajuntament de Barcelona o de caràcter privat. Respecte als espais, es
valoren més positivament també quan el propietari és la mateixa associació o una altra asso-
ciació (6,9 punts, en ambdós casos), seguit de les escoles privades o concertades (6,8 punts).
En canvi, els espais amb valoracions més baixes els trobem quan el propietari és
l’Ajuntament de Barcelona o un particular privat. El mobiliari és especialment ben valorat
quan el propietari dels locals és la mateixa associació (7,3 punts), mentre que es troben per
sota de la mitjana global els espais propietat de l’Ajuntament de Barcelona (5,6 punts),
l’Església catòlica (5,7 punts) i els particulars de caràcter privat (5,9 punts). Per últim, les
instal·lacions són valorades amb una pauta similar als elements anteriors: més satisfacció
quan el local és de propietat o d’una altra associació (7,4 i 7,1 punts, respectivament) i menys
quan el propietari és un particular privat (5,7 punts), l’Església Catòlica (5,8 punts) o
l’Ajuntament de Barcelona (6 punts).

Taula 57. Valoració mitjana de la satisfacció amb els espais segons propietari 
(totes les entitats juntes)

5.3 Avantatges i desavantatges dels locals 

En la part final del qüestionari es demanava a les entitats que especifiquessin quins eren els
principals avantatges i els principals inconvenients dels seus locals. Es tractava d’una pre-
gunta oberta que s’ha codificat a posteriori segons grans grups de respostes. Així, entre els
avantatges, amb un 51,2% del total, destaca la bona ubicació en el conjunt de la ciutat.
Aquesta resposta l’han donada sobretot les entitats membres del CJB ( la meitat s’ubiquen
al districte de Ciutat Vella) i en menor proporció pels equipaments i serveis infantils i juve-
nils (que, per definició, es troben distribuïts en el conjunt del territori urbà). Els altres dos
elements més destacats són l’adequació a les necessitats (47,4% l’esmenten) i la mida
(36,1%). Segons tipus d’entitat, les del CJB a més de la ubicació a la ciutat, especifiquen l’a-
dequació a les necessitats, la mida i l’accessibilitat. Els centres d’esplai i agrupaments escol-
tes destaquen, per aquests ordre, la ubicació, l’adequació a les necessitats, la mida i la dis-
ponibilitat. El 78% dels equipaments i serveis infantils i juvenils esmenten l’adequació a les
necessitats com un dels principals avantatges dels seus locals. 
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Taula 58. Avantatges del local (suma de les tres opcions) (percentatges)

Pel que fa als inconvenients, els més comuns són el mal estat del local (37,6% ho esmenta),
la inadequació a les necessitats (35,1%) i la mida insuficient (33,7%). Segons tipus d’entitats,
destaca que un 47,6% dels equipaments i serveis infantils i juvenils es queixa de la manca
d’infraestructures dels seus locals (cosa que fan també el 36,4% de les entitats del CJB).
D’altra banda, el 59,5% dels equipaments i serveis infantils i juvenils lamenta la inadequació
dels seus locals a les necessitats. La meitat dels centres d’esplai i agrupaments escoltes es
queixa del mal estat de conservació dels seus locals.

Taula 59. Desavantatges del local (suma de les tres opcions) (percentatges)

De forma espontània, un 33,7% ha identificat la mida dels seus locals com un desavantatge
o problema. Preguntats directament per aquesta qüestió, però, hi ha un 42,6% que conside-
ra que la dimensió del local és insuficient per satisfer les necessitats de les entitats, equipa-
ments i serveis analitzats. Segons tipus, reclamen més espais el 58,1% dels equipaments i
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serveis infantils i juvenils, el 42,9% de les entitats membres del CJB, el 41,7% de les “altres
entitats juvenils” i el 38,1% dels centres d’esplai i agrupaments escoltes (que corresponen,
respectivament, a 25, 30, 15 i 56 casos).

Taula 60. Suficiència de la dimensió del local (percentatges)

Gràfic 21. Suficiència de la dimensió del local

En conjunt, les entitats que consideren que no disposen d’espai suficient per desenvolupar
les seves activitats reclamen un total de 16.078 metres quadrats més. Segons tipus, els cen-
tres d’esplai i agrupaments escoltes reclamen 7.050 metres quadrats més, les entitats del
CJB 3.168, les “altres entitats juvenils” 1.650 i els equipaments i serveis infantils i juvenils
4.210.
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Taula 61. Metres quadrats que necessiten les entitats segons tipus d’entitat

La majoria de les entitats (un 68,6%) considera que no és necessari comptar amb un local en
propietat, en una proporció similar als que opinen que les entitats haurien d’establir conve-
nis de cessió amb les Administracions públiques (un 70,9%). Segons tipus, el percentatge
dels que opinen que és necessari disposar d’un local en propietat és més elevat en el cas de
les entitats del CJB (un 34,8%) i en el de les “altres entitats juvenils” (un 38,9%). En relació
a la necessitat d’establir convenis de cessió amb les Administracions, un 91,7% de les enti-
tats del CJB hi estarien d’acord. Els percentatges en la resta de grups oscil·len entre el 60%
i el 70%. 

Taula 62. Entitats que consideren necessari disposar del local en propietat 
(percentatges)

Gràfic 22. Entitats que consideren necessari disposar del local en propietat
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Taula 63. Entitats que consideren necessari establir convenis de cessió 
amb l’Administració (percentatges)

Gràfic 23. Entitats que consideren necessari establir convenis de cessió
amb l’Administració (percentatges)

En xifres absolutes, hi hauria un total de 77 entitats que reclamen un local en propietat (40
esplais o agrupaments escoltes, 23 entitats membres del CJB i 14 de les “altres entitats
juvenils”).

6- Relació de les entitats amb l’Ajuntament de Barcelona

6.1 Relació amb l’Ajuntament de ciutat

Aquesta darrera part s’ocupa del tipus de relació entre les entitats i l’Ajuntament de
Barcelona, tant a nivell general com en l’àmbit dels districtes.

Respecte a l’Ajuntament de ciutat, hi ha un 44,2% d’entitats que afirmen tenir-hi relació, amb
percentatges especialment elevats en el cas de les entitats membres del CJB (un 85,3%) i les
“altres entitats juvenils” (un 41,7%). En canvi, la relació dels centres d’esplai i agrupaments
escoltes amb l’Ajuntament de ciutat és molt més reduïda (un 24,6%); com veurem més enda-
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vant, el percentatge varia considerablement quan ens referim a la relació amb l’Ajuntament
de districte. 

Taula 64. Entitats que mantenen relació amb l’Ajuntament de ciutat (percentatges)

Gràfic 24. Entitats que mantenen relació amb l’Ajuntament de ciutat (percentatges)

De les entitats que afirmen tenir relació amb l’Ajuntament de ciutat, la major part les cana-
litzen a través del regidor de joventut (un 67,6%), mentre que un 41% mantenen relació amb
els serveis tècnics. Segons tipus, la interlocució es fa amb el regidor de joventut sobretot en
el cas de les entitats membres del CJB (84,5%). 

Taula 65. Càrrecs amb els quals es relacionen les entitats a l’Ajuntament de ciutat 
(percentatges)
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Gràfic 25. Càrrecs amb els quals es relacionen les entitats a l’Ajuntament de ciutat (percen-
tatges)

La valoració global d’aquesta relació és positiva, situant-se en 6,8 punts en una escala de l’1
al 10. Les valoracions més elevades es donen en el cas de les “altres entitats juvenils” (7,2
punts) i les més reduïdes en el cas dels centres d’esplai i agrupaments escoltes (6,4 punts).

Taula 66. Valoració de la relació amb l’Ajuntament de ciutat (mitjanes)

6.2 Relació amb l’Ajuntament de districte

La relació en l’àmbit del districte és més freqüent que en el cas de l’Ajuntament de ciutat. Un
68,1% de les entitats analitzades hi mantenen relació, amb especial intensitat en el cas dels
centres d’esplai i agrupaments escoltes (un 80,7%). Aquesta relació es dóna majoritàriament
amb els tècnics de joventut (un 61,1% s’hi relacionen) més que no pas amb els consellers de
districte (un 39,3%). La relació a nivell polític és més freqüent entre les entitats del CJB i les
“altres entitats juvenils”. 
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Taula 67. Relació amb l’Ajuntament de districte (percentatges)

Gràfic 26. Relació amb l’Ajuntament de districte (percentatges)

Taula 68. Càrrecs amb els quals es relacionen les entitats a l’Ajuntament 
de districte (percentatges)
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Gràfic 27. Càrrecs amb els quals es relacionen les entitats a l’Ajuntament 
de districte (percentatges)

La valoració global de la relació se situa en els 6,4 punts, amb un màxim en el cas de les enti-
tats membres del CJB (6,9 punts) i un mínim en el cas dels centres d’esplai i agrupaments
escoltes (6,2 punts).

Taula 69. Valoració de la relació amb l’Ajuntament de districte (mitjanes)
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VI. Conclusions

Dades generals

– S’ha recollit informació del 91% de les entitats i equipaments possibles. S’ha separat l’anà-
lisi en cinc grans grups: Entitats membres del CJB (71), Grups d’esplai i agrupaments
escolta (150), Altres entitats juvenils (40), Equipaments i serveis municipals per a infants i
joves (43) i Equipaments generalistes amb serveis juvenils (35). 

Distribució territorial

– Es dóna una gran concentració d’entitats del CJB a Ciutat Vella (gairebé la meitat).

– El nombre d’esplais i agrupaments destaca a l’Eixample i Horta-Guinardó, mentre que els
equipaments i serveis infantils i juvenils tenen més gran presència a Nou Barris i a Ciutat
Vella.

– La ràtio entre nombre de joves i nombre d’entitats i equipaments és cinc vegades més peti-
ta a Ciutat Vella que a Sant Martí.

Any constitució

– L’any mitjà de constitució és el 1982. La majoria dels esplais i agrupaments es constituei-
xen entre 1960 i 1979; les entitats del CJB ho fan majoritàriament entre 1980 i 1995. Els
equipaments i serveis infantils i juvenils es constitueixen més tard (a partir de 1988).

Àmbits de treball

– Els àmbits més freqüents són el d’educació en el lleure, cultural i artístic, i la defensa dels
Drets Humans.

Horari d’obertura

– Nou de cada deu entitats membres del CJB obren diàriament de dilluns a divendres, un
percentatge similar al que es dóna entre els equipaments de joventut. En canvi, els dissab-
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tes es concentra l’activitat dels centres d’esplai i agrupaments escoltes. Un 93% d’aques-
tes entitats obren el dissabte.

– La mitjana total d’hores setmanals d’obertura del conjunt dels locals analitzats se situa en
24,8 hores. Als extrems, els centres d’esplai i agrupaments escoltes obren una mitjana
d’11,6 hores setmanals, mentre que els equipaments generalistes ho fan 56,1 hores.

Associats i usuaris

– Les entitats del CJB compten amb un total de 39.500 socis, els centres d’esplai i agrupa-
ments escoltes agrupen aproximadament 14.000 socis, les “altres entitats juvenils”,
11.000. En total, podem dir que les entitats juvenils de la ciutat compten amb 64.500 socis.

– Els equipaments específics d’infància i joventut registren 130.000 usuaris anuals i uns
70.000 dels usuaris anuals de la resta d’equipaments municipals són joves. Cal tenir en
compte que, en alguns casos, la dada recollida fa referència a nombre d’usos, més que no
pas al nombre d’usuaris. Per tant, estimem que la dada real d’usuaris seria més petita.

– Segons edat, el 64% dels socis de les entitats del CJB són joves entre 18 i 29 anys. Dels
esplais i agrupaments, el 73% són menors de 18 anys.

– Segons sexe, hi ha més homes associats que dones. Només entre els centres d’esplai i
agrupaments escoltes és més gran el nombre total de dones.

– L’evolució total del nombre de socis en els darrers cinc any és lleugerament ascendent. Les
que més creixen són les entitats del CJB i els centres d’esplai i agrupaments escoltes.
També es dóna un creixement accentuat en els usuaris dels equipaments infantils i juve-
nils (un 30% ha doblat el seu nombre d’usuaris). 

Antiguitat del local

– La meitat de les entitats i equipaments analitzats ha tingut, com a mínim, dues seus dife-
rents. Entre les entitats del CJB, aquest percentatge s’incrementa fins al 65%.

– Un 63% de les entitats i equipaments compten amb locals de més de 30 anys d’antiguitat.
El 73% dels centres d’esplai i agrupaments escoltes estan en locals de més de 30 anys
d’antiguitat. Els espais més “nous” són els dels equipaments infantils i juvenils. La meitat
d’aquests espais té entre 10 i 30 anys d’antiguitat.

Superfície disponible

– Les entitats juvenils disposen de 45.000 metres quadrats. Els grups d’esplai i agrupaments
escoltes ocupen el 60% d’aquest espai, 28.000 metres quadrats (no es compten els patis,
que sumen 18.000 metres).

– Una de cada tres entitats i equipaments compta amb menys de 100 metres quadrats per als
joves. Els espais més grans són els dels equipaments municipals de joventut, seguit dels
centres d’esplai i agrupaments escoltes. Als equipaments generalistes només es dedica
una mitjana de 73 metres quadrats per als joves.
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– Els equipaments disposen de 16.000 metres quadrats d’utilització pels joves.

– Hi ha un total de 5.700 metres quadrats dedicats a oficines (majoritàriament d’entitats del
CJB), 29.000 metres quadrats corresponen a sales d’activitats (majoritàriament a centres
d’esplai i agrupaments escoltes), 4.000 metres quadrats són tallers, 18.000 metres qua-
drats correspondrien a patis i 3.000 a magatzems.

Ús de la seu

– El 62% de les associacions i equipaments analitzats han de compartir la seva seu amb
altres entitats i/o serveis. Les entitats que comparteixen locals en una proporció més gran
són els centres d’esplai i els agrupaments escoltes; comparteixen els locals el 67% dels
esplais i agrupaments escoltes.

Accessibilitat i distribució dels espais

– Un 65% de les entitats i equipaments analitzats compta amb barreres arquitectòniques (un
84% dels locals dels centres d’esplai i agrupaments escoltes i un 54% dels equipaments i
serveis municipals per a infants i joves)

– Un 93% de les entitats i equipaments i serveis infantils i juvenils disposen dins del seu local
d’un espai d’oficina. El percentatge més baix es dóna entre els centres d’esplai i agrupa-
ments escoltes (un 56%). En total, hi ha 5.724 metres quadrats d’oficines, el que represen-
ta un 9% del total de l’espai disponible.

– Només el 60% de les entitats i equipaments juvenils disposen de magatzem.

– El 46% del total de la superfície dels locals correspon a sales per a la realització d’activi-
tats, el 28% són patis. En el cas dels centres d’esplai i agrupaments escoltes, les sales per
a activitats representen el 52% dels seus locals, mentre que els patis ocuparien el 36%.

Instal·lacions

– Un 79% de les entitats i equipaments infantils i juvenils analitzats disposa d’ordinador, un
71% té telèfon i un 51% tenen connexió a internet. Només la meitat dels centres d’esplai i
agrupaments escoltes tenen telèfon i només una quarta part disposa de connexió a inter-
net).

– La meitat de les entitats i equipaments no té calefacció. Únicament el 34% dels centres
d’esplai i agrupaments escoltes en té.

– Dues de cada 10 entitats o equipaments tenen aire condicionat.

Propietari dels locals

– Només el 7% de les entitats tenen els locals de propietat, un 25% paguen un lloguer i un
68% són cedits per altres organitzacions o institucions. En el cas dels centres d’esplai i
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agrupaments escoltes no arriba a l’1% els que són propietaris de la seva seu, un 16% estan
de lloguer i la majoria, un 83%, estan en locals cedits per altres institucions.

– Gairebé la meitat de les entitats del CJB estan en locals de lloguer.

– Excloent les entitats que tenen el local en propietat, l’Església Catòlica és la propietària del
41% dels locals de les entitats analitzades. Més de la meitat dels grups d’esplai i agrupa-
ments escoltes utilitzen locals propietat de l’Església. Només un 14% dels centres d’esplai
i agrupaments escoltes estan en locals de l’Ajuntament de Barcelona.

Cost dels locals

– Un 34% de les entitats paguen quota per la utilització del seu local (un 27% dels centres
d’esplai i agrupaments escoltes, un 49% de les entitats membres del CJB i un 33% de les
“altres entitats juvenils”). 

– Hi ha tres entitats que en l’actualitat paguen hipoteca. El cost mensual mitjà de l’hipoteca
és de 1.770 €. En total, les entitats aporten 5.310 € mensuals per al pagament de les hipo-
teques.

– Si ens fixem en els lloguers, el cost mig mensual és de gairebé 600 €. Les entitats aporten
un total de gairebé 33.500 € mensuals en concepte de lloguer (400.000 € anuals, gairebé
67 milions de les antigues pessetes).

– En conjunt, les associacions analitzades han de fer aportacions mensuals monetàries per
la utilització del seu local (sumant les que paguen hipoteca, lloguer i quota) equivalents a
39.000 € aproximadament (representant una despesa anual de gairebé mig milió d’€). Si
afegim a aquesta quantitat el volum de despesa que es deriva de la utilització dels locals
(subministraments, manteniment), que és de gairebé 760.000 € anuals, podem afirmar que
el cost que les entitats juvenils de Barcelona han d’assumir per poder gaudir dels seus
locals és d’aproximadament 1.250.000 € per any (equivalent a més de 200 milions de les
antigues pessetes).

Regulació de la cessió

– El 53% de les associacions juvenils de la ciutat que tenen el local cedit regulen la cessió
mitjançant un acord verbal (el 67% dels centres d’esplai i agrupaments escoltes). Entre les
entitats del CJB són majoritàries les que compten amb un conveni o contracte (un 82%).

– Segons propietari, el 66% dels locals cedits per l’Ajuntament de Barcelona regulen la ces-
sió mitjançant conveni o contracte. En canvi els locals propietat de l’Església Catòlica es
cedeixen, majoritàriament, mitjançant acords verbals (un 81%). Si ens fixem en els centres
d’esplai i els agrupaments escoltes, veiem com, tant si estan en locals cedits per
l’Ajuntament de Barcelona com si ho estan en locals de l’Església Catòlica, el percentatge
dels que tenen acords verbals és superior a la mitjana (un 37% i un 86%, respectivament).
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Avaluació del local

– La valoració mitjana de la relació amb el propietari del local se situa, en una escala de l’1
al 10, en els 7 punts. Els més satisfets són les entitats del CJB (7,4 punts).

– La valoració de la satisfacció amb el propietari és superior quan els locals són de l’Església
Catòlica (7,1 punts) que quan és de l’Ajuntament de Barcelona (6,7 punts). 

– Respecte a la valoració global dels locals, la mitjana se situa en els 6,6 punts. Els espais
són valorats amb 6,3 punts, el mobiliari amb 6 punts i les instal·lacions amb 6,2 punts. En
tots els casos les valoracions més altes es donen entre les entitats del CJB i les més bai-
xes entre els equipaments municipals per a infants i joves.

– En els apartats de valoració global, dels espais i del mobiliari, els locals propietat de
l’Església Catòlica obtenen millors resultats que els de l’Ajuntament de Barcelona.

– Els aspectes que es destaquen més favorablement dels locals són la ubicació, l’adequació
a les necessitats i la mida. Per contra, els més desfavorables són el mal estat del local, la
inadequació a les necessitats i la insuficiència d’espai.

– Un 43% de les entitats consideren que el seu local és insuficient per satisfer les seves
necessitats. Aquests reclamen un total de 16.000 metres quadrats més. La demanda més
gran la concentren els centres d’esplai i agrupaments escoltes (que reclamen 7.000 metres
quadrats més dels que disposen en l’actualitat).

Relació amb l’Ajuntament de Barcelona

– El 44% de les entitats i equipaments municipals de joventut tenen relació amb l’Ajuntament
de ciutat. La proporció més elevada es dóna entre les entitats del CJB (un 85%) i la més
petita entre els centres d’esplai i agrupaments escoltes (un 25%).

– D’aquestes, el 68% es relaciona amb el regidor de joventut i un 41% amb els tècnics de
joventut.

– La valoració mitjana de la relació amb l’Ajuntament de ciutat se situa en els 6,8 punts.

– El 68% es relacionen amb l’Ajuntament de districte (principalment centres d’esplai i agru-
paments escoltes, un 81%). D’aquests, el 39% es relacionen amb el conseller de joventut i
el 61% amb el tècnic de joventut.

– La valoració mitjana de la relació és de 6,4 punts (és especialment crítica entre els centres
d’esplai i agrupaments escoltes).
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VI. Recomamacions i propostes d’acció

Després de 25 anys d’experiència en models de participació es referma el criteri que la feina
de les associacions juvenils, així com la de les plataformes territorials de joventut o del propi
Consell de la Joventut de Barcelona, és un bon instrument de participació política i de repre-
sentació institucional. En aquest sentit, l’activitat requereix d’espais per poder tirar endavant
els projectes associatius. Aquestes són les recomanacions i propostes que concretem a par-
tir de les conclusions del nostre estudi. Però abans cal que, per fi, es plantegi una qüestio
prèvia: cal retornar la regidoria de joventut als nivells pressupostaris dels anys vuitanta. 

Patrimoni i finançament de les associacions juvenils 

Caldria establir una línia de suport a la patrimonialització del teixit associatiu juvenil. Les
dificultats per tenir locals en bones condicions continuen essent, avui, uns dels obstacles
fonamentals per a l’increment de la participació juvenil, perquè és evident que uns bons
locals són un dels instruments més clars per a la consolidació i la preservació de la indepen-
dència de les organitzacions. 

1. Cal un pla de locals per les entitats juvenils de la ciutat. Caldria establir una línia de suport
a la compra de locals. El sistema podria ser el de finançar amb recursos públics fins al
75% del cost de la compra d’un local fins un límit de 25 locals/any. Sembla clar que les
associacions juvenils haurien de generar un ampli debat sobre les prioritats en l’aplicació
d’aquesta proposta. L’existència d’una potent xarxa de federacions a Barcelona fa que
aquesta sigui, a la pràctica, una solució molt més senzilla del que pot semblar a primera
vista, ja que un alt percentatge d’associacions tenen potents sistemes de federacions vin-
culades en quasi tots els casos a fundacions. 

2. Seria necessari finançar els espais i equipaments juvenils gestionats o cogestionats per
gent jove, mitjançant convenis plurianuals de 3 o 4 anys. 

3. Calen ajuts públics per al lloguer i el manteniment dels locals de les associacions juvenils. 

4. Cal estudiar mesures de suport municipal en la línia de plantejar l’exempció de taxes, per
tal que les entitats no es vegin obligades a pagar per la utilització d'una pista d'esports,
una aula o un equipament o servei municipal.

Locals i equipaments juvenils [75]



5. Caldria una línia de suport per a finançament d’obres per a l’eliminació de barreres arqui-
tectòniques als locals de les organitzacions juvenils i als equipaments culturals, lúdics,
esportius, etc., destinats a infants i joves.

6. Caldria crear un fons de crèdit preferencial per a les entitats a través de l’Institut Català
de Finances per a l’adquisició de patrimoni. També cal incentivar amb crèdits tous la ini-
ciativa de patrimonialització de les entitats juvenils. 

7. En el cas de les entitats que ja estan en equipaments municipals plantejaríem la necessi-
tat de regular aquesta cessió en el marc d’un conveni plurianual, fet que ajudaria a des-
precaritzar l’ús de locals municipals de moltes associacions.

Planificació urbanística i equipaments juvenils

Els urbanistes no han estat gens sensibles a les necessitats de participació democràtica.
Sigui per desconeixement o simplement per desinterès, el cert és que en el planejament
urbanístic continuen mancant espais per a joves. És molt fàcil preveure aquestes necessitats
i, en canvi, molt difícil solucionar-les un cop acabat el projecte. 

Es podria acceptar que, en 25 anys, hi ha hagut altres prioritats –és una mostra més de l’e-
norme paciència demostrada per les associacions juvenils de Barcelona– però és hora que
els urbanistes i els respectius responsables polítics tinguin en compte que calen espais per
a les entitats juvenils.

8. Cal crear un veritable Pla d’Equipaments Juvenils que garanteixi la cobertura de tots els
barris i districtes de la ciutat i esdevingui una veritable xarxa

9. El CJB, les plataformes territorials de joventut i les pròpies associacions juvenils de base,
haurien de tenir un paper en el disseny de les futures instal·lacions abans esmentades i
en el disseny dels plans d’urbanisme als districtes. 

Xarxa d’equipaments i enfortiment de l’associacionisme juvenil

Caldria l’elaboració d’un pla director per a cada espai jove, els existents i els de nova cons-
trucció, on quedin definides les finalitats i les funcions, així com la dotació de recursos dis-
ponibles. De la mateixa manera que aclareixi el model de gestió (directa –municipal–, d’em-
presa de serveis, d’una associació o autogestionada). Cadascun dels plans directors haurien
d’estar pactats amb el CJB i les entitats juvenils a nivell de districte. En aquest sentit seria
molt interessant plantejar clàusules socials en els plecs de condicions.

El que signifiquen els serveis públics i els serveis privats també és, sovint, motiu de confu-
sió. Molta gent entén que els serveis públics són aquells que genera l’Estat, i els serveis
privats, aquells que generen les empreses o també les associacions, perquè sempre són
privades. Aquesta confusió terminològica ens fa caure en errors. Cal entendre l’activitat que
genera una associació com un servei a la comunitat, perquè d’entrada és un canal de parti-
cipació democràtica a banda que, efectivament, després generi serveis específics. De tota
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manera, aquests serveis sempre són de caràcter públic, per tal com es dirigeixen a la
comunitat.

10. Es podrien crear hotels o casals d’associacions als deu districtes de Barcelona. En total
un mínim de deu equipaments nous. Podrien ser també la seu de les plataformes terri-
torials de joventut de districte. Aquestes plataformes són les qui podrien decidir conjun-
tament amb el districte el pla d’usos i el model de gestió dels equipaments. Es podria
implementar amb un acord pel qual el Govern de la Generalitat es fes càrrec del 25% del
cost, l’Ajuntament del districte del 25% i l’Ajuntament de ciutat del 50%. La gestió popu-
lar podria anar a càrrec de les plataformes territorials de joventut. Es podria fer a un
ritme de dos per any, per la qual cosa en 5 anys comptaríem amb una potent xarxa d’e-
quipaments juvenils. L’Ajuntament es faria càrrec del finançament de la gestió.

11. Caldria un compromís de l’Ajuntament de Barcelona i dels seus districtes per tal que es
garanteixi que el CJB pugui decidir sobre el disseny i la gestió dels espais i equipaments
juvenils. Cal estendre les experiències actuals de gestió popular, cogestió i autogestió,
que superin els models consultius, de gestió municipal directa o la gestió a càrrec d’una
empresa de serveis. 

12. Caldria adaptar els horaris dels espais i dels equipaments juvenils a les necessitats de la
gent jove: utilització d’aquests a les tardes i les nits entre setmana, caps de setmana i
festius (nits incloses), els períodes de vacances, etc. Si el problema és la manca de
recursos per cobrir el personal, potser cal apostar per opcions en les quals es doni
major confiança i responsabilitats a la gent jove (ja que en els llocs on s’ha fet, la respos-
ta està sent positiva) i se’ls pugui permetre obrir els equipaments sense la necessitat
que hi hagi la presència física d’un responsable municipal. Proposem doncs, sistemes
d’autogestió dels espais per part dels joves. 

13. Cal un Pacte per optimitzar els espais públics existents. El diàleg constant ha de portar
a un pacte per a la utilització d’espais públics. En molts casos les entitats juvenils patei-
xen de la manca d’espais per desenvolupar la seva tasca amb dignitat i qualitat sufi-
cients. Actualment, els centres cívics i altres equipaments públics estan infrautilitzats.
Una situació similar es dóna en molts centres educatius. En aquesta futura utilització no
es poden tractar les entitats com a empreses privades i, per tant, no poden estar subjec-
tes a les lleis del mercat quant a preus i contraprestacions.

14. En aquesta línia caldria un canvi de mentalitat en la gestió de la xarxa d’equipaments
municipals. Cal caminar cap a la gestió popular dels centres cívics. Per fer possible
aquest canvi és necessari un replantejament dels centres cívics per crear espais per als
joves. Tenint en compte que la gent jove ha estat expulsada pels adults dels centres
cívics, pensem que és hora que els responsables en prenguin nota. Cal analitzar què ha
passat amb el famós discurs dels equipaments intergeneracionals. La manca d’expe-
riència i formació dels gestors públics en participació cívica de la joventut ha fet que,
durant més de dues dècades, als joves els hagi estat molt difícil participar en un centre
cívic. La indefinició del model de gestió, implícit en la seva concepció original, i el fracàs
de la seva implantació fa que avui sigui del tot imprescindible que es prenguin mesures.
La més important és acceptar un fet evident, la gent jove necessita espais propis i una
xarxa pròpia d’equipaments públics juvenils; d’altra forma el fracàs està garantit. El
moviment juvenil ja ho havia plantejat anteriorment, però almenys ara, vistes les conse-
qüències, les institucions públiques haurien d’assumir la seva responsabilitat i escoltar
les veus alternatives. Amb espais propis per als joves en els centres cívics –entrada
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independent, apropiació de l’espai, estètica, etc.– hi podrien conviure persones de totes
les edats. 

15. Cal que els serveis d’informació juvenil siguin gestionats per la pròpia gent jove.
Proposem que siguin les associacions juvenils les que gestionin els serveis d’informació
juvenil. D’aquesta manera, les entitat juvenils podrien ser els punts d’informació de base
dins d’un complex sistema interactiu que acosti la gent jove a l’accés a la informació de
la mà de les entitats juvenils. Això permetria disposar dels recursos que actualment es
destinen als punts d’informació juvenil municipals i contribuir a l’equipament dels locals
de les associacions juvenils.

16. Cal facilitar a les associacions d’estudiants i organitzacions juvenils que treballen a la
comunitat educativa locals a les universitats i als instituts d’educació de secundària. En
el cas dels instituts, es podrien realitzar convenis de col·laboració entre l’associació i el
centre educatiu, avalats pel propi districte com a mediador.

17. Es podria crear una bossa d’espais buits de l’Ajuntament de Barcelona per tal que les
associacions juvenils poguessin accedir-hi. El Consell de la Joventut de Barcelona podria
exercir d’interlocutor i garant de les condicions d’ús.

18. Cal destinar una línia pressupostària per tal que sigui possible la utilització dels espais
escolars en hores no lectives. Han fracassat totes les bones voluntats per manca de
recursos. És un problema de finançament, ja que calen reformes arquitectòniques i
recursos humans per tal d’obrir les escoles a l’entorn.

19. Cal apostar per les noves tecnologies. És necessari un pla d’adequació a les noves tecno-
logies de tots els espais i equipaments juvenils amb un pressupost adient.

Barcelona, ciutat jove oberta al món

Barcelona és una ciutat oberta al món, com ho demostra el turisme o els esdeveniments
internacionals que any rere any s’hi convoquen. Un exemple recent és la realització, amb èxit
organitzatiu i de participació, del Festival Mundial de la Joventut Barcelona 2004, autogestio-
nat per les associacions juvenils a través del Consell de la Joventut de Barcelona (CJB) i el
Consell Nacional de la Joventut de Catalunya (CNJC).

20. Cal replantejar-se definitivament la qüestió dels albergs de joventut. Fa 20 anys ja es
qüestionava que en una ciutat amb una oferta turística tan impressionant com la de
Barcelona, les institucions públiques es responsabilitzessin d’una qüestió que tenia més
connotacions de prestigi institucional que no pas de resoldre problemes de la gent jove
barcelonina. És evident que a la xarxa d’albergs s’hi ha destinat un munt de recursos,
milers de milions, que haguessin estat més ben aprofitats si s’hagués fomentat una
xarxa de locals per a joves. 

21. Caldria que la xarxa d’albergs de joventut existents a Barcelona facilités espais de troba-
da i reunió, així com dret a cuina, per a les organitzacions juvenils que fomenten inter-
canvis i i realitzen activitats internacionals a Barcelona, i amb bonificacions notables per
als joves associats en les seves activitats com és habitual en d’altres CCAA.
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22. Es podria establir un acord per tal que l’oferta de la xarxa d’albergs de joventut de
Barcelona s’adapti a la demanda associativa. En aquest sentit, moltes entitats es troben
que organitzen activitats amb un nombre de participants que està per sota del mínim exi-
git pels albergs de joventut. Per tant, caldria crear un nou consens que adeqüi l’oferta i
la demanda.

23. Cal un compromís per finançar fins a 150.000 €/any aquelles organitzacions, federacions
i moviments juvenils de caire internacional que vulguin tenir la seu a Barcelona o al seu
entorn. Podria ser un objectiu compartit entre la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament
de Barcelona.

24. Cal un compromís per tirar endavant un dels somnis de la cooperació juvenil catalana des
de fa més de 15 anys: la construcció d’un centre de trobades internacionals a Barcelona.
La inexistència d’un centre d’aquestes característiques incrementa les dificultats de ser
amfitrions d’aquest tipus de trobades, ja que els costos d’allotjament en hotels i els cos-
tos de la traducció simultània compliquen i encareixen molt la realització d’aquest tipus
d’activitats. Aquest centre hauria de servir per facilitar i fomentar l’accés a la informació
en matèria de relacions internacionals, així com per estimular el treball conjunt entre el
teixit associatiu juvenil i les institucions de treball internacional.
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VII. Epíleg

Del conjunt d’esplais i agrupaments de la ciutat enquestats (150), un 83% està federat.
Aquest fet poc comú en el nostre atomitzat teixit associatiu català, demostra la maduresa
d’una part molt important de l’associacionisme juvenil barceloní. A més, i molt important pel
que fa a aquest estudi, permet dissenyar propostes de solució al problema dels locals per als
joves de Barcelona amb relativa facilitat. Amb molt pocs interlocutors es poden resoldre un
munt de qüestions i, a més, bona part de les federacions compten amb estructures comple-
xes, escoles, serveis i fundacions que permeten una concertació amb les institucions que
faciliten molt qualsevol solució. 

És un element molt significatiu que l’escola concertada tingui un paper actiu pel que fa a l’as-
sociacionisme juvenil i, en canvi, el paper de l’escola pública sigui insignificant. És una dada
que hauria de fer disparar les alarmes. Cal tenir present que bona part dels moviments de
joventut i molt especialment les entitats de lleure i estudiantils tenen històricament la seva
gènesi en les escoles públiques de la ciutat. Existeix un divorci entre el món escolar públic i
l’associacionisme juvenil, que ve d’antic i que en aquests 30 anys d’institucions democràti-
ques no s’ha resolt. No només l’escola ha de facilitar espais per a les associacions juvenils,
sinó que, a més, caldria que el món educatiu es plantegés com impulsar-lo, des de les esco-
les, com la veritable eina d’educació per a la ciutadania i el civisme. Sorprèn encara més
quan aquesta ha estat tradicionalment una tasca preferent de l’escola. Que ara només algu-
nes privades ho facin és molt significatiu en l’enorme distància que hi ha entre allò que s’en-
senya i allò que es fa. 

El 38% de les entitats enquestades es troben a locals de l’Església catòlica, només un 13%
en locals de l’Ajuntament. La mitjana de metres quadrats de les entitats que se situen en
locals de l’Església catòlica és de 190 metres quadrats, en canvi les que estan en locals
municipals és de 158 metres quadrats. 

Els esplais i agrupaments compten amb 28.000 metres quadrats, les entitats del CJB quasi
11.000 metres quadrats, les altres entitats quasi 6.000 metres quadrats, en total doncs les
entitats compten amb uns 45.000 metres quadrats per a les seves activitats. Si hi sumem els
espais dels equipaments i serveis (15.800), tenim com a resultat final uns 60.000 metres qua-
drats que els joves utilitzen per a les seves activitats associatives i de serveis. D’aquests
60.000 metres quadrats hem de restar 1.271 metres quadrats que corresponen a equipa-
ments on hi ha entitats, per tant la dada final és de 58.800 metres quadrats. Si tenim en
compte que el treball de camp va assolir un 91% de la mostra podem concloure que els joves
de la ciutat de Barcelona poden comptar, en números rodons amb uns 65.000 metres qua-
drats. 
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La pregunta que ens podem fer a aquestes alçades és: són molts o pocs metres quadrats?
És difícil donar resposta categòrica a aquesta qüestió, però podríem dir que, en general,
sembla molt poc espai per a la participació juvenil. Per exemple, sabem que entre l’auditori
i el teatre nacional, sumen 67.000 metres quadrats. És a dir, només dos equipaments cultu-
rals sumen el mateix que tot l’espai disponible per a tots els joves barcelonins. 

Sabem però que els joves actius que exerceixen la seva ciutadania necessiten 16.000 metres
quadrats més. No sembla una demanda exagerada. Un cop més els joves semblen demos-
trar un capteniment i una responsabilitat molt notable.

A més, del total de 18.000 metres quadrats d’espais a l’aire lliure que compta l’associacio-
nisme juvenil de la ciutat, més de 10.000 corresponen a l’Església Catòlica i a l’escola priva-
da concertada (7.075 i 3.033 respectivament). D’aquí en podem treure la conclusió que un
determinat model associatiu juvenil té millors possibilitats de desenvolupar-se, fins i tot pel
que fa a la disposició d’espais oberts enmig de la ciutat. 

No comptem aquí la quantitat de desenes i desenes d’iniciatives juvenils que s’han anat en
orris degut precisament a la manca de locals. 

El 34% de les entitats juvenils compten amb locals de menys de 100 metres quadrats, cosa
que se situa molt clarament per sota de qualsevol criteri raonable. I un 49% de locals i equi-
paments no té calefacció. Es pot exigir ciutadania, des de les institucions, quan aquells que
l’exerceixen dedicant-hi il·lusió, empenta i hores de treball ho han de fer en aquestes condi-
cions? Creiem que el missatge institucional, el real, és aquest. Els joves que volen participar
en l’espai públic, que volen ser protagonistes del seu temps, haurien de comptar amb la
complicitat de les institucions i s’hauria de visibilitzar en qüestions tan òbvies com tenir uns
locals en condicions. 

Tot i això, els joves barcelonins associats d’avui es mostren relativament conformes amb el
que tenen, potser és que no han conegut altra cosa. O potser tenia raó Max Aub quan deia:
“Aquí no es que no haya libertad. Es peor: no se nota su falta". El nostre criteri és que amb
locals de menys de 200 metres quadrats, és molt difícil que es puguin desenvolupar activi-
tats associatives de forma raonable. És evident que hi ha una gran casuística i, per tant, és
molt difícil establir criteris generals. Ara bé, aconseguir que cap entitat no tingui menys de
100 metres quadrats vol dir que cal aconseguir aproximadament uns 3.500 metres quadrats
més. Són formes diferents –i sempre molt poc agosarades– de palesar un problema; els
joves tenen molt poc espai en els equipaments generals de la ciutat per l’apropiació de la
gent gran, tenen molts pocs espais i els espais que utilitzen són molt precaris –els sistemes
d’ús parteixen d’acords verbals en la seva major part. 

Si veiem en quins anys les associacions juvenils s’han constituït i en quins anys han aconse-
guit un local, i sobretot en quines condicions es troben avui, poden dir, després d’analitzar
tantes dades, que les nefastes repercussions del franquisme encara són ben visibles avui a
Barcelona. 

Per una banda, si comparéssim les dades de Barcelona amb qualsevol ciutat europea ens
adonaríem que la diferència és que aquí tot s’ha hagut de fer des de 1980 fins ara. És obvi,
però és decisiu. Els joves de la democràcia han tingut molts problemes per poder participar,
per poder exercir el civisme, però a tots els problemes que podien tenir els seus col·legues
europeus, s’hi ha d’afegir el fet que han hagut de ser els pioners en la reconstrucció nacio-
nal. És a dir, han hagut de reconstruir el teixit associatiu de la ciutat i fer-ho d’arrel, buscant
fins i tot el local, en una ciutat, Barcelona, on els preus de compra i lloguer fan esfereir. Posar
sobre les espatlles dels joves barcelonins la tasca de refer allò que va destruir el franquis-
me ha estat una tasca excessivament gran, desproporcionada. Pensem que totes aquelles

[82] Polítiques de joventut 2



entitats, ateneus, centres republicans, cooperatives, etc, on avui hom pot imaginar que esta-
rien els joves associats de la ciutat, van ser confiscats en l’entrada de les tropes feixistes
l’any 1939. Només van quedar actives les de l’Església Catòlica. Hom coincidirà que seria
lògic que aquesta fotografia fos la de l’any 1977, però sorprèn que l’any 2005 la fotografia que
fem sobre els equipaments per als joves de la ciutat estigui encara determinada per aquells
decrets incautatoris de 1939. Cal tenir present que el 38% de les instal·lacions que utilitzen
els joves associats és de l’Església i només el 13% de l’Ajuntament i com a patrimoni propi
només el 7%. 30 anys després de la democràcia l’expropiació forçada manu militari perviu. 

És hora que les institucions i la societat entenguin que aquesta és una tasca de reconstruc-
ció nacional i de republicanització de les relacions socials i que no es pot responsabilitzar als
joves que, en solitari, la resolguin.
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Nosaltres [03]
Escrits sobre Laïcitat, Escola i Ciutadania

Vicenç Molina 
Enzo Marzo 
Joan-Francesc Pont



Un ampli ventall d’iniciatives 
a favor de la llibertat i la felicitat 

de les persones

Esplais Catalans, l’Escola Lliure El Sol, 
la cooperativa Entorn, la Fundació Terra,

la Fundació Francesc Ferrer i Guàrdia, 
l’Associació de Casals de Joves de Catalunya, 

Acció Escolta de Catalunya, Cooperacció 
i l’associació Espai Laic

formen el Moviment Laic i Progressista. 

En el terreny de l’acció política i social, 
l’MLP reivindica la salvaguarda de la dignitat humana 

i l’autodeterminació de les persones 
contra qualsevol limitació o pressió injusta. 

L’MLP està compromès amb un impuls de canvi 
de la societat a favor del lliure pensament, 

de la tolerància, la diferència, 
els drets humans i la ciutadania.
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