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QUÈ ÉS EL FÒRUM JOVE BCN?

És una assemblea de 99 joves entre els 16 i els 29 anys, representatius de la 
ciutat, convocats per l’ Ajuntament de Barcelona per a respondre 
col·lectivament a la pregunta: 

Què necessitaries per dur a terme el teu projecte de vida a la ciutat de 

Barcelona?

• Es tracta d’un procés de deliberació on els joves han de treballar en 

equip i reflexionar conjuntament per formular al govern de la ciutat —

d’una manera específica i realista— un seguit de recomanacions sobre 

polítiques públiques adreçades a la joventut que es posaran en marxa al 

llarg dels propers anys i que s’ incorporaran en el Pla d’adolescència i 

joventut 2022-2030.
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UN PROCÉS PARTICIPATIU PER 
SORTEIG

Un procés deliberatiu consisteix en l’elecció per sorteig d’un grup 

de ciutadans i ciutadanes que es reuneixen durant diversos dies 

a petició d’ un govern per donar una resposta consensuada a 

una pregunta d’interès general. 

Totes les persones seleccionades han de tenir les mateixes 

oportunitats per a participar-hi i, per això, les persones que 

participen al Fòrum Jove BCN rebran una compensació 

econòmica de 9,00 euros bruts l’ hora, amb una previsió de 48 

hores de debat i de deliberació per al conjunt del procés (14 

hores al juliol i 34 hores a la tardor).
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COM ES SELECCIONEN LES 99 JOVES?

El Fòrum Jove BCN és un procés participatiu en què es trien 99 joves a l’atzar amb l’ objectiu de 
formar un grup que sigui el més representatiu possible de la realitat social de la joventut de 
Barcelona.

En el primer sorteig es van seleccionar aleatòriament 20.000 adreces de joves empadronats a Barcelona 
d’ entre 16 i 29 anys, de manera que, aplicant-hi criteris d’ edat, de gènere, de lloc de naixement, de 
barri de residència i de renda, representessin el conjunt de la població jove de la ciutat de Barcelona.

De totes les persones que van rebre la invitació, més de 1.600 es van oferir voluntàriament a participar 
en el procés i van respondre un qüestionari amb algunes dades addicionals. 

Es va fer un segon sorteig entre aquestes persones, respectant els criteris demogràfics anteriors i 
afegint altres criteris derivats del qüestionari, com nivell d’estudis, activitat principal o l’interès per la 
política. 

El resultat és una estratificació sociodemogràfica  que té l’objectiu de corregir el biaix de selecció 
voluntària que acostuma a haver en els processos participatius, per tal de garantir que el grup resultant 
de 99 persones és realment descriptiu i representatiu del col·lectiu de joves que viuen a la ciutat de 
Barcelona.
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QUANTES FASES TÉ EL FÒRUM JOVE 
BCN?

I Fase: Definició de l’Agenda  (juliol Setembre 2021) 

En aquesta fase es defineixen i prioritzen els  temes  que es volen tractar, tot 
donant resposta a la pregunta inicial.
II Fase:  Aprofundiment temàtic (octubre –desembre 2021)  

Diferents persones expertes donen la seva visió sobre els temes que s’han 
prioritzat a la fase I amb l’objectiu d’elaborar les propostes que es faran a 
l’Ajuntament amb el màxim coneixement i rigor temàtic.
Aquesta fase finalitza amb les recomanacions  finals que són redactades pels 
propis membres de l’assemblea a partir del debat, el coneixement i la 
construcció col·lectiva. 
III Fase Rendició de comptes(gener – desembre 2022) 

Es fa el Seguiment de les recomanacions fetes per l’assemblea a l’Ajuntament 
i de les seves possibles implementacions en projectes i accions. 
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Calendari del Fòrum Jove

� Fase d’Agenda

� Divendres, 2 de juliol: 

de 16.00 a 19.00 hores

� Dissabte, 3 de juliol: 

de 10.00 a 14.00 hores

� Divendres, 17 de setembre 

de 16.00 a 19.00 hores

� Dissabte, 18 de setembre 

de 10.00 a 14.00 hores

� Fase temàtica

� Divendres, 22 d’ octubre: 

de 16.00 a 19.00 hores

� Dissabte, 23 d’ octubre:

de 10.00 a 14.00 hores

�  Divendres, 12 de novembre:

de 16.00 a 19.00 hores

� Dissabte, 13 de novembre:

de 10.00 a 14.00 hores

� Divendres, 26 de novembre:

de 16.00 a 19.00 hores

� Dissabte, 27 de novembre: 

de 10.00 a 14.00 hores

� Divendres, 17 de desembre: 

de 16.00 a 19.00 hores

� Dissabte , 18 de desembre: 

de 10.00 a 14.00 hores
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Comissió de Seguiment

�Composició

� 3 joves del fòrum escollits per sorteig 

d’entre els seus membres

� 3 entitats juvenils a proposta del CJB 
(Consell de la Joventut de Barcelona)

� 3 persones tècniques municipals

� 1 representant de cada grup polític 
municipal

� 1 representant de Deliberativa (entitat 
experta  en processos deliberatius)

La secretaria està formada per l’equip de 
persones que dinamitzen el procés

�Calendari

CS 1a. sessio 

abans sessió 

octubre

CS 2a. sessió 

entre 

sessions de 

novembre

CS 3a. 

sessió 

Gener 

balanç del 

procés
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Funcions de la Comissió de Seguiment

� Fer el seguiment metodològic general del procés 

� Rebre la informació de les sessions del fòrum de 

forma prèvia per opinar i suggerir millores 

� Conèixer,  opinar i proposar perfils de persones per a 

intervenir en els debats temàtics

� Conèixer i supervisar el retorn dels resultats

� Fer propostes de millora sobre el procés
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