1. L'origen: el Butlletí Jove

Originàriament només és tractava del primer butlletí electrònic de caràcter juvenil publicat a Catalunya.
Neix el 1999 com a eina informativa de les diferents activitats de la comarca del Barcelonès i des dels seus
inicis és un mitjà de referència perquè els joves estiguin informats en tot moment. Actualment el Butlletí Jove va
pel número 130 i s’envia a gairebé 55.000 joves de tota la comarca inscrits en diferents llistes de distribució.
El Butlletí Jove del nostre portal ha estat guardonat amb el premi de millor mitjà per difondre recursos adreçats
a la gent jove concedit pel Consell Nacional de la Joventut de Catalunya (CNJC), la plataforma no governamental
que agrupa les principals associacions juvenils i consell de joventut de Catalunya.
Aquest premi es va lliurar dins el II Sopar de l’Associacionisme Jove Català que es va celebrar el proper 7 de
novembre del 2003.
2. La plana web www.barcelonesjove.net [1]
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Dos anys més tard, el 2001, neix la web del Portal dels Joves del Barcelonès amb l’objectiu de convertir-se en
una sòlida eina de treball per a tots els joves de la comarca que necessiten informació i assessorament sobre
els temes que més els preocupen: ocupació, formació, habitatge, consum i mobilitat europea. Les consultes
d’aquests temes es resolen mitjançant assessories virtuals que, des de la seva creació, han donat resposta a
20.000 consultes on-line.
Al llarg del temps el Portal dels Joves del Barcelonès s’ha anat perfeccionant i avui dia està consolidat com una
important font d’informació juvenil. Al llarg del 2010, i amb la presentació d’aquest nou Disseny, el Portal es
planteja ara per ara dos nous reptes de cara al futur. En primer lloc, la dinamització del canal dels joves del
Barcelonès amb la presentació de nous continguts transversals, com per exemple, vídeos, materials a facebook
i altres xarxes socials i la potenciació dels continguts en temes d’ocupació.
Amb aquesta nova imatge, que ja podeu veure, hem preparat el camí a una renovació i actualització de la web
i que permetrà una navegació més dinàmica i senzilla. A més d’una manera més senzilla per a la recerca en les
bases de dades.

3. Un compromís amb la qualitat
Aquesta web es regeix sota el principis d'informació en línia a la joventut i estem treballant per acomplir tots els
punts d'aquestes recomanacions de l'Agència Europea ERYICA "European Youth Information and Counselling
Agency) i del Consell d'Europa.

Documents
Council of Europe's Recommendation CM/Rec(2010)8 on Youth Information [2]
Principis d'informació en línia a la joventut [3]
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Concerning Information and Youth Counselling for Yourng People in Europe [4]
Data del document: 13.03.2012

Links:
[1] http://www.barcelonesjove.net
[2] http://www.barcelonesjove.net/sites/default/files/filelibrary/Recommendation%20CM_Rec%282010%298%20
on%20Youth%20Information_EN.pdf
[3] http://www.barcelonesjove.net/sites/default/files/filelibrary/principisinformacioenlinia.pdf
[4] http://www.barcelonesjove.net/sites/default/files/filelibrary/Council%20of%20Europe%20-%20Recommendati
on%2090_7_EN.pdf
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