
 

Sessió de constitució de la Comissió de Seguiment del 

Fòrum Jove Bcn (15-10-21) 

ORDRE DEL DIA 
1. BENVINGUDA ........................................................................................................................ 1 

2. COMPOSICIÓ I FUNCIONS DE LA COMISSIÓ DE SEGUIMENT DEL FÒRUM JOVE ............. 2 

3. METODOLOGIA DE L’ASSEMBLEA PER SORTEIG ............................................................... 2 

4. INFORME DEL FÒRUM ......................................................................................................... 3 

5. PERSONES EXPERTES/RECURS .......................................................................................... 3 

 

1. BENVINGUDA 
Per part d’en Marc Serra (convocant i regidor de Drets de Ciutadania i Participació) se’ns 

dona la benvinguda i es fa un repàs de les persones assistents i convocades per tal de fer 

una ronda de presentacions  en la sessió de constitució de la Comissió de Seguiment del 

Fòrum Jove.  

A continuació, es detallen les persones assistents i la seva representació, a més dels 

membres que no han pogut assistir i les substitucions: 

Nom Representant  

Marc Serra 

Bcomú, regidor Drets de 

Ciutadania i Participació 

Joan Ramón Riera  

PSC, regidor d’Infància, Joventut i 

Persones grans 

Max Zañartu ERC 

Ferran Mascarell (no assistit, s’ha excusat) JuntsxCat 

Paco Sierra (no assistit, s’ha excusat) Ciudadanos 

Marilén Barceló (no assistit, s’ha excusat) Regidora no adscrita 

Eloy Valdecantos (substitució d’Eva Parera) Barcelona pel Canvi 

Óscar Ramírez PP 

Guillem Coronado Martínez Fòrum Jove 

Bexi Yahaira Tavera Ruiz Fòrum Jove 

Júlia Jiménez Sánchez Fòrum Jove 

Patty Scherk CJB 

Toni Pinillos Associació de Casals de Joves 

Muhamad (substituïnt a Ahmed) 

Joventut Multicultural 

Musulmana 

Orland Blasco Democràcia Activa 

 Alicia Aguilera Departament de Joventut 

 Elisenda Ortega Innovació Democràtica 

 Inés Martínez  Espai Coneix SCCL-Secretaria 

Yago Bermejo Deliberativa 

 



 

2. COMPOSICIÓ I FUNCIONS DE LA COMISSIÓ DE SEGUIMENT DEL 

FÒRUM JOVE 
Pren la paraula en Marc Serra per explicar el context i el procés participatiu i deliberatiu 

del Fòrum Jove a través d’una presentació que trobareu adjunta en el mateix correu 

electrònic. Es detalla la composició i funcions de la Comissió de Seguiment i la 

calendarització de les sessions.  

 

 

3. METODOLOGIA DE L’ASSEMBLEA PER SORTEIG 
En Yago Bermejo, representant de Deliberativa, contextualitza la metodologia 

participativa per sorteig i les necessitats de seguiment per vetllar pel bon funcionament 

del Fòrum Jove a través de 5 punts d’interès: 

- Qui participa? Participen 99 joves de diversitat estratificada a través de la 

realització d’un sorteig amb l’objectiu de generar un “reclutament” de participació 

objectiu i representativitat de les diversitats de la joventut de Barcelona. 

- De què es parla? Les temàtiques han estat decidides a través de la participació i 

pel propi jovent en la Fase d’agenda. 

- Identificació d’informants: entendre les polítiques públiques per identificar les 

persones expertes/informants del procés en la Fase Deliberativa evitant biaixos 

cognitius i escoltant les necessitats/perfils comunicats de les persones 

participants. 

- Com es treballa? Es treballa a través de l’aprenentatge col·laboratiu de les 

persones participants amb l’escolta de totes les veus i a través de la generació de 

consensos. 

- On arribaran les recomanacions? Els/les pròpies participants finalitzaran el procés 

amb la redacció de recomanacions cap a l’Ajuntament sobre les polítiques 

públiques de joventut. De quina manera es respon a aquestes recomanacions és 

un dels temes a treballar en la Comissió de Seguiment. 

 

 



4. INFORME DEL FÒRUM 
A continuació, des de l’equip tècnic de Democràcia Activa, Orland Blasco ens detalla el 

moment actual del Fòrum amb les consideracions de la Fase Agenda realitzada entre 

juliol i setembre i amb la incorporació del treball de recerca de les persones expertes 

que responen als perfils demanats per la joventut participant.  

Les temàtiques prioritzades d’interès són: Salut Mental, Educació i Emancipació amb 

tres preguntes reptes que seran el fil conductor d’aprofundiment en la Fase 

Deliberativa i que passem a resumir a continuació: 

 

5. PERSONES EXPERTES/RECURS 
Des del Departament de Joventut, n’Alícia Aguilera ens facilita els perfils demandats 

per la joventut participant i el moment actual de recerca dels perfils per participar en 

les següents sessions durant el 22-23 d’octubre. Es dona  pas a analitzar els perfils i 

s’anima als membres de la Comissió a fer propostes de persones/entitats experts per 

vetllar per una informació íntegra, objectiva i des de totes les vessants possibles 

d’intervenció.  





 

 

6. TANCAMENT 
Es dona per tancada la primera sessió de la Comissió de Seguiment amb la proposta 

d’enviament dels documents esmentats durant la reunió per analitzar, preguntar i  

incorporar interessos/necessitats de les persones participants de la Comissió de 

Seguiment sobre els objectius, funcions i desenvolupament del propi procés.  

 

 


