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FiTxA dE ReCuRsOs PaRTiCiPaTiuS

        NOM:

     ENTITAT: 

    OBJECTIUS: 

    DESCRIPCIÓ:

El Consell de la Joventut de Barcelona és la plataforma que promou el creixement d’un associacionisme juvenil fort i articulat a la ciutat.

Autofinançament

Explicar que és l’autofinançament i com es pot dur a terme.

Associació d'Estudiants Progressistes (AEP)

Per poder realitzar activitats, calen molts pocs diners per cartells, 
díptics, material, menjar, beure, etc. Per aconseguir aquests diners 
es poden demanar ajuts o subvencions, però també hi ha l'opció de 
l'autofinançament.

L'autofinançament consisteix en aconseguir diners per un mateix, 
gràcies a d'activitats econòmiques, grans o petites, que generalment 
tenen relació amb la feina que fas com a entitat.
Per exemple:

1. Posar una paradeta de roses per Sant Jordi.
2. Muntar taules amb material de l’associació (enganxines, 

revistes, xapes, samarretes, etc.) en festes majors o de barri, 
poble o ciutat.

3. Cobrar una quota als membres de l’associació
4. Preparar una publicació pròpia de l’associació o grup i vendre-

la a preu reduït
5. Vendre loteria de Nadal.
6. Organitzar dinars populars.
7. Organitzar concerts.

En realitat les possibilitats d'autofinançament son innumerables i 
variades com per intentar fer-ne un catàleg. Els límits els posen 
únicament l'imaginació col·lectiva del grup a l'hora de trobar aquestes 
vies.
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RECURSOS:

   

El Consell de la Joventut de Barcelona és la plataforma que promou el creixement d’un associacionisme juvenil fort i articulat a la ciutat.

Una bona manera d’aconseguir uns ingressos considerables per fer “coixí” 
és vendre roses per Sant Jordi. Només cal parlar amb el responsable del 
centre i demanar un espai a dins de l’IES per instal·lar la paradeta. Per 
aconseguir les flors, us heu de posar en contacte amb alguna gran 
floristeria (n’hi ha moltes que venen les roses, el paper, l’espiga i la cinta 
amb la senyera tot junt).
Per el·laborar materials de l’associació, com ara samarretes, us heu de 
dirigir a empreses especialitzades en l’elaboració d’aquests materials. Els 
preus acostumen a ser molt raonables i, si estimeu correctament les 
vendes que aconseguireu, podeu fer bastant-te caixa. Per a fer xapes, 
disposeu d’una màquina de lloguer al CJB.
L’organització de dinars populars i/o concerts és potser una de les 
tasques més complicades: cal demanar els permisos adients a 
l’ajuntament o al IES, cal fer una llista dels materials necessaris, cal 
organitzar torns de muntatge i desmuntatge de les paradetes, de cuina, 
etc.
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