
Organitza:

Barcelonès Jove 
en Xarxa

Pla de formació i treball en xarxa de 
técnics que treballen amb i pels joves  

del Barcelonès 2011

Des de l’Oficina de Joventut i Habitatge conjuntament 
amb els ajuntaments de la comarca (Badalona, 
Barcelona, L’Hospitalet, Santa Coloma de Gramenet i Sant 
Adrià de Besòs) promovem espais de trobada i reflexió a 
l’entorn de les polítiques de ciutadania i de joventut, amb 
l’objectiu d’aportar nou coneixement i generar noves 
reflexions per a la seva implantació als municipis.

En aquest document trobareu la proposta per a l’any 
2011 de les formacions i trobades que realitzarem. 
Confiem que siguin del vostre interès.

Oficina de Joventut i Habitatge
Consell Comarcal del Barcelonès
c. de les Tàpies, 4
Barcelona (08001)

Informació i inscripcions:
Oficina de Joventut i Habitatge
Telf. 93 552 83 39. 
Les inscripcions són gratuïtes i 
s’acceptaran d’acord amb la disponibilitat 
de places. Per a totes elles podeu realitzar 
la vostra inscripció a través de la web:

http://www.barcelonesjove.net/tejBadalona

Barcelona

St. Adrià del Besòs

Sta. Coloma G.

L’Hospitalet 

Espais de Reflexió

II Jornades Barcelonès Jove en Xarxa. Web 2.0, joves i 
serveis de Joventut
Data i hora: 29/04/2011 de 9.30 a 14h
Lloc: Auditori Biblioteca Central Tecla Sala. Av. Josep Tarradellas i Joan, 44 - L’Hospitalet 
Places: 50-60 persones

OBJECTIuS:
•	 Millorar	la	comunicació	amb	els	joves	a	través	de	les	xarxes	socials.
•	 Donar	eines	per	a	que	els	serveis	de	joventut,	i	els	equipaments	juvenils	coneguin	

i	puguin	participar	amb	diferents	eines	de	les	xarxes	socials	i	Internet	2.0	per	obrir	
nous canals de comunicació amb els joves.

PrograMa:
9.30h Presentació de la Jornada 

Glòria Herance,	consellera	delegada	en	matèria	de	Joventut	del		Consell	
Comarcal del Barcelonès. Toni	reig,	director	general	de	Joventut	de	la	
Generalitat de Catalunya.

10-11h	 Com	és	aquesta	generació	de	joves?	Online i efectivitat amb els joves a 
l’actualitat.

	 radiografia	de	l’actual	paradigma	comunicatiu	dels	joves	de	les	zones	
urbanes:	Canals,	eines	i	missatge	que	han	d’aprofitar	els	Serveis	de	
Joventut. 

 Eva	Sanagustín,	Experta	en	marketing	i	comunicació	on line.  
www.evasangustin.com

11h Pausa cafè
11.30-12h Eines i recursos comarcals pels joves del Barcelonès.
 Web www.barcelonesjove.net i de Barcelonesjove TEVE.
12-13h	 Seguretat,	dades	personals,	xarxes	socials,	joves	i	serveis	de	joventut.	

Carlos Guadián, Director de Comunicació i Innovació.  http://www.k-
government.com/

13-14h Consells pràctics per aplicar les xarxes socials als equipaments i serveis 
de	joventut.	Taula	rodona	de	webmaster	i	comunity	managers	de	Serveis	
de Joventut, i xarxes socials i juvenils.

ES LLIuRARà ALS ASSISTEnTS:
•	 Una	guia	de	com	elaborar	un	pla	de	comunicació	on	line	per	a	regidories	de	

joventut amb els principals mecanismes de comunicació, interrelació i participació 
amb els joves que haurien de disposar els serveis i equipaments de joventut. 
(blocs,	facebook,	twitter,	sms,	butlletins	digitals,	altres	recursos...)

•		recull	de	recursos	sobre	seguretat	a	la	xarxa.

•		recull	de	recomanacions	i	consells	pràctics.

PúBLIC A quI S’ADREçA:
•	 Electes	i	personal	tècnic,	educadors,	orientadors,	informadors	dels	ajuntaments	de	

la comarca. 
•	 responsables	i	personal	d’equipaments	juvenils.	
•	 Membres	d’entitats	juvenils	o	empreses	de	serveis	en	relació	amb	els	ajuntaments	

de la comarca. 

InSCRIPCIOnS:  www.barcelonesjove.net/jovesweb

1a. Jornada Transició Escola Treball al Barcelonès
Data i hora: 28/10/2011 de 9.30 a 14 hores
Lloc: Consell Comarcal del Barcelonès. Carrer de les Tàpies, 4 - Barcelona

OBJECTIuS:
•	 Conèixer	la	situació	actual	dels	programes	TET	a	Badalona,	L’Hospitalet	de	

Llobregat,	Sant	adrià	de	Besòs	i	Santa	Coloma	de	gramenet.	
•	 Visualitzar	totes	les	actuacions	que	es	desenvolupen	a	nivell	comarcal,	ja	sigui	a	

nivell de l’administració local i altres institucions públiques o privades.
•	 Potenciar	espais	de	treball	en	xarxa	entre	els	agents	que	intervenen	en	el	territori.	

PrograMa:
9.30-10h  Presentació de la Jornada:

Amb el suport de:



10-11h	 	 Presentació	del	Mapa	de	recursos	existents	en	l’àmbit	de	la	transició	
escola-treball als municipis de Badalona, Sant Adrià de Besos, Santa 
Coloma	de	gramenet	i	l’Hospitalet	de	Llobregat.	Albert Tallón de La 
Carpa d’Eines. Presenta Pedro	Martín,	responsable	de	l’oficina	de	
Joventut	i	Habitatge	

  Presentació del Recurs Jo vull ser.
11-11.30h Pausa cafè.
11.30-14h Sessió de Formació: Joves d’avui, entendre’ls per a motivar-los.  
  Taller formatiu adreçat als professionals que estan en contacte 

directe	amb	els	joves	i	que	analitzarà	i	debatrà	la	seva	situació	actual,	
focalitzada	en	el	procés	de	transició	escola	treball,	amb	l’objectiu	de	
conèixer-los per a motivar-los.

  Lídia	Costa	Ballonga,	psicòloga.

PúBLIC A quI S’ADREçA:
•	 representants	polítics	municipals	i	tècnics	dels	diferents	àmbits	d’actuació	dels	

programes	TET	(promoció	económica,	educació,	joventut,	serveis	socials).
•	 representants	i	professionals	d’institucions	i	entitats	catalanes	vinculades	als	

programes	TET	(promoció	económica,	educació,	joventut,	serveis	socials).

BCnESJOVELAB i Trobades de les 
xarxes comarcals
És un espai de trobada per a professionals relacionats amb el treball amb joves. 
Volem	reflexionar	sobre	el	que	fem,	compartir	el	que	volem	fer	i	crear	plegats	
noves actuacions per a millorar les condicions dels joves de la nostra comarca. Tots 
compartim	una	idea	en	comú:	Les	polítiques	de	Joventut	han	de	reinventar-se	i	són	
en constant canvi.
Aquest espai de trobada s’articula al voltant de les trobades presencials amb 
temàtiques concretes de treball.  És un intercanvi d‘idees i s’articula creant 
propostes en comú i de col·laboració.
El àmbits i calendari per al 2011 són: 

Trobada d’informadors juvenils, orientadors laborals 
i insertors laborals que treballen als serveis i 
equipaments juvenils. 
•	 24	de	març	de	13	a	14	h.	a	l’oficina	Jove	d’Emancipació	de	L’Hospitalet,	

c.Llobregat,	127-141	-	L’Hospitalet	
•	 27	de	maig	de	10	a	12	h.	a	la	sala	de	reunions	de	la	seu	del	Consell	Comarcal	del	

Barcelonès, c. de les Tàpies, 4 - Barcelona 
•	 30	de	setembre	de	12	a	13	h.	al	Centre	Polidor	de	Sant	adrià	de	Besòs,	

pl.Guillermo Vidaña, s/n - Sant Adrià de Besòs.  

Trobada	de	Webmasters	i	comunity	managers	de	Serveis	
de Joventut i entitats juvenils. 
•	 2	de	desembre	d’11	a	13	h.	a	la	seu	del	Consell	Comarcal	del	Barcelonès	(sala	de	

reunions),	c.	de	les	Tàpies,	4	-	Barcelona.

Trobada	de	Borses	Joves	d’Habitatge	del	Barcelonès.
•	 10	de	novembre	d’11	a	13	h.	a	l’oficina	de	l’Habitatge	de	L’Hospitalet,	c.	Llobregat,	

116 - L’Hospitalet .

Trobada Xarxa Europa Jove.
•	 6	d’abril	de	16	a	18h.	al	PIJ	Sarrià	de	Barcelona,	c.	Brusi,	61	de	Barcelona.	
•		30	de	maig	de	16	a	18h.	a	l’oficina	Jove	d’Emancipació	de	L’Hospitalet,	

c.Llobregat,	127-141	de	L’Hospitalet
•	 5	d’octubre	de	15	a	17h.	al	Centre	Europa	Jove	de	Santa	Coloma	de	gramenet,	

c.Sant Jeroni, 1-3 - Santa Coloma de Gramenet.

Formació en habilitats i creixement 
professional

objectiu:	ser	assertiu	(Ni	víctima	ni	botxí).
Data	i	hora:	17/06/2011	de	10	a	13h.
Lloc: CIAJ.	c.	Sant	oleguer,	6-8	-	Barcelona
Places: 20 persones

OBJECTIuS:
•	 Detectar	els	propis	errors	comunicatius	més	habituals.
•	 aprendre	noves	formes	de	comunicar-se	assertivament.
•	 Saber	respondre	a	la	crítica	que	pretén	fer-nos	mal	i	poder	emetre’n	sense	fer	-ne.
•	 Saber	acceptar	un	elogi	o	felicitació	i	poder	emetre’n.
•	 Poder	dir	sí	quan	penso	que	sí	i	no	quan	penso	que	no
•	 a	càrrec	de	Lídia	Costa,	psicòloga.	Consultoria	Tu	Pots.	

PúBLIC A quI S’ADREçA:
•	 Educadors,	orientadors,	informadors	i	tècnics	dels	ajuntaments	de	la	comarca.

1	+	1	+	1	+	1....	=	ProBLEMES?	(Com	treballar	en	
equip)
Data i hora: 21/10/2011 de 10 a 13 h
Lloc: Badiu Jove-CIREJ.	c.	Marina,	63	-	Badalona
Places: 20 persones

OBJECTIuS:
•	 Facilitar	el	funcionament	dels	grups	de	treball.	
•	 Millorar	el	treball	en	equip	a	nivell	de	coordinació	i	delegació	de	tasques.
•	 aprendre	a	valorar	allò	positiu	de	l’altre,	encara	que	no	sigui	el	meu	company/a	

ideal.
•	 Potenciar	un	bon	ambient	de	treball	i	la	reducció	de	l’ansietat	personal.
•	 a	càrrec	de	Lídia	Costa,	psicòloga.	Consultoria	Tu	Pots.	

PúBLIC A quI S’ADREçA:
•	 Educadors,	orientadors,	informadors	i	tècnics	dels	ajuntaments	de	la	comarca.

Sessions de formació en emancipació 
juvenil.	Sessió	Monogràfica:	ocupació

Taller 1. Les reformes en el mercat laboral i noves 
modalitats contractuals.  
Taller 2. Treballar a Alemanya: Oferta de treballs a 
alemanya	en	els	sectors	de	l’hosteleria,	investigació	i	
construcció. Com fer ús de la Xarxa Eures.
Data i hora: 24/3/2011 de 10 a 13h.
Lloc: oficina	Jove	d’Emancipació.	c.	Llobregat,	127-141	-	L’Hospitalet

Beques	i	ajudes	per	treballar	i	formar-se	a	l’estranger.
Data i hora: 30/9/2011 de 10 a 12h.
Lloc: Centre Polidor. Pl. Guillermo Vidaña, s/n - Sant Adrià de Besòs

obres	i	reparacions	en	el	contracte	de	lloguer.
Data i hora: 26/5/2011 de 9 a 11h.
Lloc: Borsa	Jove	d’Habitatge	de	Santa	Coloma	de	gramenet. Av. Generalitat, 122 

Santa Coloma de Gramenet.

Comunitat	de	propietaris	i	la	llei	de	propietat	horitzontal.
Data i hora: 10/11/2011 de 9 a 11h.
Lloc: Borsa	Jove	d’Habitatge	de	L’Hospitalet.	c.	Llobregat,	116	-	L’Hospitalet	


