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Per comprendre el món dels i les joves hauríem de començar fent una mi-
rada interna, viatjar als moments en què hem estat adolescents i posar-nos 
en aquella pell. 

Si després d’aquest flashback posessim en comú el que cadascú ha vist i 
ha sentit segur que  el resultat seria tan divers i estrambòtic com persones 
hi ha al món.

Per això parlem dels móns dels i les joves, múltiples, heterogenis, par-
ticulars i no de joventut. Parlar de joventut ens portaria a generalitzar des 
d’una mirada adulta, allunyada de la realitat. 

El que intentarem serà fixar-nos un moment, en aquells trets compar-
tits, sempre en el marc d’una cultura i d’un temps determinat. 

Tot canvia, i també la realitat dels i les joves, malgrat tot, hi ha aspectes 
en els que val la pena fixar-nos, donat que ens poden ajudar a comprendre, 
apropar-nos i per tant  aconseguir que les intervencions amb joves que 
ens proposem aconsegueixin potenciar les seves eines, els recursos, i les 
motivacions.    

LECTURA I COMENTARI DE TEXT: ¿Cómo trabajo con un grupo de jóvenes 
de 15 años? Una fórmula para trabajar con jóvenes adolescentes

http://trabajarconjovenes.blogspot.es

http://trabajarconjovenes.blogspot.es
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1.1 El cicle vital. Caracteristiques psicosocials
       de l’adolescència i la joventut

El pas de la infància a l’adultesa. Què és per cadascú fer-se gran?

Algunes pinzellades de manual. T’identifiques? Què et mou? 

La joventut és…

□    Un món plural i divers

□    La suma de diferents elements

□    Un procés dins la vida

Trets que caracteritzen:

• Abandonament de la infància

• No s’ha fet l’entrada a la societat adulta:
– Independència econòmica
– Llar pròpia
– Autonomia personal (presa de decisions) 

– Passem de rebre a donar…   

ADOLESCÈNCIA

Conceptes principals

• Si busquem una definició al diccionari podem trobar: 

– “Adolecere”: crèixer o desenvolupar-se cap a la maduresa.  

– “Dolescere”:  sofrir una malaltia o estar subjecte a afectes, passions  
vicis o qualitats dolentes (una mirada un pèl negativa, no trobeu?).

• Etapa de transició entre la infància i l’adultesa. 
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• Caracteritzada per processos específics, propis i irrepetibles.
• Gran intensitat dels afectes i vivències.  
• Transformacions importants 
• Pressió social per aconseguir fites especifiques

Construcció de la identitat

• Procés vinculat sempre a una determinada cultura.

• Egocentrisme. Tothom em mira i està pendent de mi.

• Capacitat de raonar sobre sí mateix i el món el porta a un dels princi-
pals conflictes d’aquesta etapa: La construcció de la identitat:

      Qui soc?  Què vull?  Cap a on vaig?

• A mida que s’avança en el procés, s’adquireix més capacitat per avaluar 
el que es percep amb objectivitat. Major complexitat cognitiva i tole-
rància a l’ambigüitat.

Desenvolupament emocional

• Grans transformacions psicològiques

• Desintegració de l’estabilitat emocional de l’infant dóna lloc a la re-
construcció a l’adolescència.

• Reconstrucció lligada a l’evolució que porti l’infant, al context social i 
familiar on es troba.

Necessitats dels 14 als 18 anys
• Necessitat de seguretat.
• Necessitat d’independència.
• Necessitats d’experiència.
• Necessitat de saber organitzar-se el propi temps lliure.



11

Característiques dels 18 als 25-30 anys

En aquest moment d’autodeterminació la persona jove està elaborant la 
seva concepció del món, cosa que li permet estructurar, a través de plans, 
objectius i fites i de les estratègies corresponents per a la seva consecució, 
el sentit de la vida o projecte de vida.

A la joventut, l’ésser humà acostuma a efectuar la seva inserció de ma-
nera autònoma en la vida social, donat que al llarg d’aquesta etapa es porta 
a terme:

• L’entrada al món laboral.

• La constitució d’una unitat familiar pròpia.

• La participació en la vida cívica de manera activa: votar, associar-se, 
participar d’entitats…

Necessitats dels i les joves dels 18 als 25-30 anys
Les necessitats dels i les joves en aquesta etapa es basa en l’elaboració i la 
construcció del seu projecte de futur, sense oblidar les relacionades amb 
l’oci, les relacions socials i les de comunicació i expressió.

Continua la necessitat exploratòria del món més enllà de l’entorn més 
immediat; és l’època dels viatges, les sortides i l’ampliació de les experiències.

Adquireix especial rellevància la necessitat d’independència econòmi-
ca. La manca de recursos limita les possibilitats de satisfer les necessitats 
anteriors.

Mirada sistèmica de la realitat del jove

Analitzar i comprendre aquesta realitat propera, tenint en compte els tres 
àmbits, ens permetrà apropar-nos al món dels i les joves d’una manera inte-
gral. Això ens ofereix la possibilitat de plantejar-nos intervencions amb una 
mirada global, sense focalitzar en una “problemàtica” determinada sinó 
abordant el conjunt, transformant el context i posant la mirada en allò amb 
el que compten i no només en el “que manca”.
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A partir d’aquests àmbits socials  

•	 Quins són els aspectes que cal analitzar per conèixer la realitat dels 
i les joves quan ens proposem dur a terme una intervenció amb ells 
i elles?

•	 Amb quins agents comptem?

•	 Quines oportunitats ens ofereix el seu entorn-barri?

•	 Quines possibilitats tenim de treballar a nivell comunitari.

Tots i totes comptem amb un potencial, uns gustos, interessos, dificul-
tats, experiències viscudes. Vivim i creixem immerses en un sistema can-
viant, conformat per diferents agents interrelacionats entre ells. Tot això 
conforma la nostra identitat, és a dir, el que som.

so
ci

et
at

        

 BARRI
recursos, entitas, admi-
nistració, xarxes comu-
nitàries, ambient, grup 

d’iguals

FAMÍLIA
cicle vital, fets familiars, 
comunicació, creences, 

nivell sociocultural...

 SISTEMA EDUCATIU
relació amb la família, 

motivació, inclusió, model 
educatiu...

JOVE
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 1.2  Àmbits de socialització

Si observem l’infant en el seu procés de creixement fins que arriba a adult, 
veiem diferents referents, que es van afegint i intercalant a mesura que 
avança el seu procés evolutiu i que van cobrint les seves necessitats, com 
són la família, l’escola i els iguals.

La família 
La família, com a primer estament nodridor per al desenvolupament in-
tegral i la socialització de l’infant, és el fonament bàsic des d’on els pares 
proveeixen el nen i l’adolescent l’aliment, afecte, educació i cura de la seva 
salut, imprescindible per a la seva creixença. Si aquests no funcionen, po-
den haver-hi dificultats.

Amb l’arribada de l’adolescència els canvis físics i psicològics que ex-
perimenta repercutiran sobre les relacions que estableix en tots aquells 
contextos en els que participa, com la família, el grup d’iguals o l’escola.

A més, degut a que han adquirit  major autonomia, permet que els nois 
i noies passin més temps en contextos extra familiars, per tant es produeix 
una ampliació i diversificació de la seva xarxa de relacions socials.

El medi familiar òptim per al desenvolupament i l’autonomia de l’ado-
lescent és aquell en que en les relacions pares-fills combinen l’afecte amb 
afavorir  la individualitat, mitjançant conductes que estimulin la autonomia 
cognitiva i la iniciativa pròpia, afavorint la discussió, l’intercanvi de punts 
de vista entre pares i fills, i l’adopció d’opinions pròpies per apart dels 
fills. A part d’aquesta combinació entre recolzament afectiu, comunicació 
i afavorir l’autonomia, també hi ha d’haver un control i supervisió de la 
conducta de l’adolescent, ja que en aquest període el joves necessiten tenir 
experiències diverses que els ajudaran a construir la seva identitat. Aques-
ta experimentació és necessària però pot comportar certs riscos, per tant 
és ideal que hi hagi una supervisió dels adults que puguin detectar certes 
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situacions de risc excessiu. Tot i així els pares han de modificar el grau i la 
naturalesa del control, per evitar caure en conductes sobreprotectores o 
massa controladores.

La família. La comunicació. El discurs/mirada adulta

Posarem la mirada en la família. Allí és, en part, on la persona adolescent 
i jove ve des de fa anys aprenen com defensar-se i de què protegir-se, de 
quina manera s’aconsegueix ser estimat i com s’estima...

La mirada de l’adult/a, té un paper fonamental. De mirades hi ha unes 
quantes, i les poden entreveure en expressions com: “ja creixerà...”, o “a 
veure si creixes d’una vegada...”, “què penses fer amb la teva vida?...

Les creences van lligades a les maneres d’actuar. La disciplina, el diàleg, 
com es posen els límits, les expectatives, l’expressió de les emocions, etc…

La comunicació: Sovint, molts conflictes venen donats per una comu-
nicació plena de barreres, obstaculitzada per un patró d’acusacions que es 
repeteix. Tothom dóna la culpa  l’altre del seu malestar i costa trobar els 
espais de necessitat comuns.

En la relació amb els i les joves pot ser útil tenir present una altra for-
ma de relacionar-nos, potser així aconseguirem guanyar espais col.lectius 
on cadascú es senti valorat i respectat, aprendre a gestionar i viure els con-
flictes amb empatia, però també amb determinació. 

Una proposta, per anar practicant (adults i joves)

De:  –Tú mai no m’expliques res!  –És que tu mai no m’escoltes!
A:     –Ahir, quan et vaig voler explicar el que em passava vas canviar de tema, 
això em va fer pensar que no t’importava, em vaig sentir trista. Necessito sentir 
que t’importo....
El patró seria: veig-penso-sento-necessito.
Això implica parlar des de nosaltres mateixos/es, dels propis sentiments, defu-
gint de les acusacions que pretenen canviar l’altre.
Una altra eina per facilitar la comunicació és donar els missatges en positiu: 
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De:  –Ets un desastre!
A:     –Veig que et costa…
També serveix reforçar els aspectes positius que veiem en la persona. Per això 
és necessari tenir la mirada oberta i posar l’atenció en els potencials, interes-
sos, motivacions… 
Se sol dir que: “Només creix allò que es mira...”

El centre educatiu
L’institut, com a espai de socialització secundària on els companys i com-
panyes prenen protagonisme i les relacions interpersonals entre els nois i 
noies s’intensifiquen és font natural de conflictes. 

Coincideix els canvis amb el salt de l’escola a l’institut. El canvi de 
centre suposa en molts casos una dispersió o ruptura del grup d’amics, 
constituït al voltant de la classe o de les activitats esportives o extraescolars. 
En el moment en que les relacions amb els amics tenen una importància 
fonamental per a l’estabilitat emocional de l’adolescent, aquesta desestruc-
turació de l’entorn social pot repercutir negativament en la seva adaptació 
a la nova situació.

Per a molts joves la transició a la secundària suposarà un punt d’infle-
xió i poden obtenir baixes qualificacions i falta de motivació cap a l’escola, 
cosa que pot derivar amb fracàs escolar o l’abandonament, cosa que els 
tancaria moltes portes.  Però no tots es veuen afectats de la mateixa ma-
nera i s’adapten  bé i mostren una bona trajectòria acadèmica. Alguns dels 
factors protectors tenen a veure  amb característiques  familiars, com una 
bona relació amb uns pares que recolzen  l’autonomia i la individualitza-
ció dels seus fills i s’interessen i impliquen en les seves qüestions escolars. 
Altres factors són del propi subjecte: autoestima alta, adequat sentiment 
de competència personal, o un bon rendiment escolar durant l’educació 
primària. A part, les característiques del centre educatiu, així com el com-
portament i l’estil docent dels professors, també poden servir com un im-
portant factor de protecció. 
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El grup d’iguals 
Tot i que durant l’adolescència la família segueix ocupant un lloc preferent 
com a context socialitzador, a mesura que els i les joves es van desvinculant 
dels pares, les relacions amb els iguals guanyen importància, intensitat i 
estabilitat, i el grup d’iguals es converteix en el context de socialització més 
influent.  

Com a conseqüència de la maduració cognitiva i del temps que dedi-
quen a  parlar  de si mateixos, els adolescents s’aniran comprenent millor 
uns als altres, cosa que repercuteix que en les relacions amb els amics es-
tiguin marcades per la reciprocitat i en que a partir de l’adolescència els 
amics es recolzin i ajudin els uns als altres mostrant un major comporta-
ment prosocial. Sorgeixen els amics íntims, que comparteixen pensaments, 
sentiments, expectatives de futur, coneixen quins són les preocupacions 
de l’altre i es recolzen mútuament. Tenir amics és un indicador de bones 
habilitats interpersonals i un signe d'un bon ajustament psicològic.

Els beneficis derivats de disposar d’amistats en aquesta etapa són 
abundants: es pot destacar l’important recolzament emocional que pro-
porcionen i que pot ajudar als joves a superar els desnivells característics 
de l’adolescència o alguna situació estressant. També el proporcionar recol-
zament instrumental per a la resolució de determinats problemes pràctics, 
així com informació sobre diferents temes com relacions personals, sexua-
litat o assumptes acadèmics.

Tot i així  és freqüent que a l’inici de l’adolescència els nois i noies 
puguin experimentar sentiments de soledat, probablement per trobar-se en 
una situació de transició entre la vinculació afectiva amb els pares pròpia 
de la infància  i l’establiment de les intenses relacions emocionals juvenils.

També hi ha investigadors que consideren la influència  dels iguals com 
a un factor de risc més destacat per al sorgiment de conductes problemà-
tiques  i antisocials durant l’adolescència.  Quan es parla de la pressió dels 
companys hi ha una tendència a considerar-la negativa i dirigida a buscar 
la implicació del noi o noia en les conductes antisocials; però són moltes 
les ocasions en que la pressió és neutra i fins i tot positiva (com quan els 
companys volen evitar conductes indesitjables per part d’algun amic).

Abans, el de la feina era un àmbit important de socialització, juntament 
amb la família i l’escola com a àmbits formals, però ara aquests entorns, 



17

sobretot el de la feina, han anat perdent pes. En la socialització, la manera 
d’adquirir els valors i els valors que s’adquireixen, cada cop pren més im-
portància el grup d’iguals. Aquest fet és cabdal per entendre el món dels 
adolescents i alguns comportaments de la primera joventut. El que és fo-
namental per situar-se al món, per comprendre’l i adoptar comportaments, 
entre els adolescents i els joves, no són els valors que transmet la societat 
adulta, sinó els valors, els comportaments que s’aprenen en el grup amb 
persones que estan en circumstàncies semblants. En aquest sentit, gran 
part de l’aprenentatge té lloc en els contextos d’oci. No és perquè els ado-
lescents i els joves no estiguin en altres llocs, sinó perquè allà on tenen més 
rellevància social és als espais d’oci. Evidentment, en el món del treball, en 
el mercat actual tan precari, no tenen cap mena de rellevància; en el món 
de l’escola, amb l’augment que hi ha hagut del fracàs escolar en els últims 
temps i amb la devaluació de l’ensenyament públic, tampoc no adquireixen 
rellevància. En canvi, sí que els hem deixat aquest raconet, el món de l’oci, 
com un lloc on ells se senten com a posseïdors, com a dominadors. Tot 
plegat comporta que les maneres de socialitzar-se siguin cada cop menys 
rígides, molt més obertes, i que per tant el que diuen els mitjans de comu-
nicació social penetri fàcilment en aquests contextos d’oci, en aquests nous 
esquemes socialitzadors, en el sentit que gran part dels comportaments o 
una part important dels comportaments d’adolescents i joves estan força 
influenciats per tot allò que aprenen dels mitjans de comunicació, sobre-
tot hem de tenir en compte que la generació actual d’adolescents és molt 
consumista.

Les noves tecnologies
Els joves són el col·lectiu amb més facilitat d’adaptació al nou escenari co-
municatiu i de relació que ens proposen les TIC, tal com planteja Pere Soler 
(2011). L’impacte  d’aquets mitjans arriba a totes les esferes de la vida, tant 
personal com professional, i condiciona les pràctiques d’oci (Castañeda, 
2010; Castells, 2003). Per això es diu que els adolescents i joves configuren 
la generació xarxa o “pantallats”. La televisió continua sent el mitjà que 
més hores acapara l’oci dels joves, tot i que hi ha un descens significatiu 
en detriment d’altres ofertes, majoritàriament relacionades amb la colla 
d’amics i els mitjans electrònics i digitals. 
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L’ordinador i l’accés a la xarxa també condicionen les relacions juve-
nils, ja que la majoria tenen accés a nivell personal, familiar, d’equipaments 
públics, cibercafès... i es comuniquen i relacionen a través de la xarxa. A 
través d’internet s’han configurat les xarxes socials virtuals que han re-
presentat una revolució en la comunicació, per compatir continguts de ma-
nera col·laborativa i hi aprenen a treballar en equip (liveSpaces, Facebook, 
Twitter, Instagram, Snapchat).

El telèfon mòbil es tracta d’una de les tecnologies de la informació i 
la comunicació que més ràpidament s’ha estès entre la població, sobretot 
joves (Lorente, Bernete i Becerril, 2004). Aquest potent mitjà de comuni-
cació ha incidit directament en l’oci juvenil en la mesura que ha facilitat 
la comunicació entre els joves, ha permés la creació i el manteniment de 
potents xarxes de relació i de projectes compartits.

 1.3 Adolescents i joves en un món globalitzat

Carles Feixa, proposa la metàfora amb el rellotge digital per entendre la 
realitat dels i les joves en aquesta nova realitat globalitzada:

“un model postmodern de transició a la vida adulta, basat en una concepció virtual del 
temps, que comença a configurar-se en aquest canvi de mil.leni; el consum cultural té lloc 
cada vegada més en un espai global, que gràcies a l’emergència de la societat digital facilita 
l’aparició de noves microcultures juvenils que transiten de la tribu a la xarxa…” (Carles 
Feixa, “De la generación @ a la generación#)

En el mateix estudi, l’autor diferencia entre la Generació @, que seria 
la que agrupa els que van nèixer als 80’ i que van arribar a la joventut entre 
els 90’ i principis 2000, en un context d’expasió econòmica, neoliberalisme 
i amb internet 1.0, són nens i nenes que es van fer adults i adultes en un es-
pai global i un temps virtual. Aquesta és una joventut que s’eternitza. Dins 
d’aquesta realitat, trobem joves que s’integren en la societat reproduint els 
patrons de consum i obsolescència i d’altres que es rebel.len. És l’era de 
l’antiglobalització.
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Anàlisi sobre la realitat juvenil. Fragment de la entrevista a Carles Feixa

La habitación fue un espacio significativo para los jóvenes, pero no siempre, sino solo –al 
menos para la mayoría- desde mediados de siglo XX, cuando se consolida la sociedad de 
consumo y la nuclearización de las familias. Antes solo los jóvenes de las clases privilegiadas, 
los estudiantes o artistas bohemios tenían habitación propia. En los 60s ese reclamo del 
movimiento feminista de tener un espacio privado –el libro de Virginia Wolf, A room of  
myself– se traslada al movimiento juvenil que se apropia, mediante la música y los pósters, 
de la habitación familiar: es el mundo teenager.

Los jóvenes actuales tienen dificultades para construir su memoria social por la ampliación 
de la brecha generacional pero, sobre todo, tienen dificultades para visualizar su futuro pues 
son conscientes que no pueden controlarlo.Tras el 2000, la habitación de los adolescentes 
–tanto la de la clase media como la de sectores populares– se ha digitalizado: además de los 
símbolos vestimentarios, estéticos y de consumo, la cultura adolescente se organiza en torno a 
una serie de dispositivos tecnológicos –celulares, consolas, ordenadores portátiles, ipods, etc.–, 
que conectan al adolescente con sus amigos y con el mundo. Al mismo tiempo lo encierran en 
ese espacio semiprotegido, en el que es fácil aislarse. Ello se relaciona con la expulsión pro-
gresiva del adolescente del espacio público –de la calle- vigilado y sobreprotegido. Sin llegar 
a los extremos de los hikikomoris japoneses, que no salen durante meses o años, lo cierto es 
que hemos construido entre todos –pues es funcional a la estructura social contemporánea– 
un nido perfecto para los adolescentes, que puede ser un refugio, pero también una cárcel.

¿Qué hay del ocio, el consumo y el tiempo libre en los jóvenes de una 
sociedad global?

Nunca hasta ahora los jóvenes habían tenido a su disposición tantas posibilidades de ocio, 
consumo y tantas horas libres, pero nunca habían podido ejercer tan poco control sobre ellas. 
La paradoja es que vuelven las generaciones cuando está desapareciendo la juventud, que 
deja de ser una etapa de transición y se convierte en la fase más duradera de la vida.

Hay un gran desfase entre las posibilidades ilimitadas y las opciones reales cada vez más 
limitadas. Ello crea una gran frustración por las aspiraciones no recompensadas.

Hoy se dan identidades híbridas en mundos plurales. Los chicos de 
hoy están abiertos a ir y venir en el ciberespacio y en la vida real. ¿Esa 
flexibilidad y movilidad afecta el proceso de adquirir una identidad?

Las identidades hoy no son sedentarias sino nomádicas. Hacerse adulto hace medio siglo 
era adquirir una identidad profesional, étnica, familiar, política, religiosa, que era percibida 
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como permanente, pues perduraba el resto de la vida adulta. Hacerse adulto hoy es cambiar 
una estación de destino por una estación de paso, donde las identidades profesionales, ideoló-
gicas, culturales, van modificándose. Ello conlleva mayor estrés e inseguridad, pero también 
mayor maleabilidad, lo que hace que los jóvenes paradójicamente estén preparados para los 
cambios que vienen.

Ud. señala que los jóvenes son los héroes de la sociedad en red y vícti-
mas de la sociedad del riesgo…

Por una parte los jóvenes no pueden ser adultos. Por otra parte los adultos quieren ser 
jóvenes. En efecto, son al mismo tiempo héroes y villanos. Por una parte, son héroes a los 
que admiramos o princesas que nos encantan, porque la juventud es la edad de prestigio, 
lo que todos queremos ser, imitando la ropa o comprando productos antiaging. Por otra 
parte, son villanos, dragones o serpientes que nos dan miedo, porque sus estilos de vida son 
ruidosos y nos molestan, y porque tememos lo que viene de su mundo. Por eso proyectamos 
sobre ellos nuestros miedos, los miedos de la sociedad del riesgo, y los consideramos víctimas 
propiciatorias.

¿Cómo entender hoy el concepto de generación? ¿Tiene sentido seguir 
hablando de juventud, de una etapa de transición cuando “los ritos de 
paso son reemplazados por los ritos de impasse”?

El concepto de generación vuelve a estar hoy de actualidad, pues la desigualdad generacional 
es hoy mayor que nunca. Aunque, por supuesto, no puede usarse de la misma manera en 
que autores como Ortega y Gasset o Mannheim lo hacían hace un siglo. Por ejemplo, decir 
que cada generación dura unos 15 años, en la era de las generaciones tecnológicas no tiene 
demasiado sentido. Existen hoy sin duda generaciones globales –según plantean Ulrick y 
Elizabeth Beckpero– y al mismo tiempo, nunca había habido tanta diversidad intragenra-
cional como ahora. La paradoja es que vuelven las generaciones cuando está desapareciendo 
la juventud, que deja de ser una etapa de transición y se convierte en la fase más duradera 
de la vida. Quizá vamos a generaciones postjuveniles.

“…cuando observamos el comportamiento de los jóvenes de hoy, vemos entremezclados rit-
mos biológicos y sociales presentes en toda la especie (la pubertad, el matrimonio); ritos de 
paso institucionalizados por las civilizaciones antiguas (la mayoría de edad, la ilicia); espa-
cios festivos surgidos en la sociedad rural europea (el carnaval); tiempos de formación y de 
ocio producto de la industrialización (la escuela, los mass media), y espacios de ocio surgidos 
con la posmodernidad (los videojuegos, la música tecno). (…)” Carles Feixa.
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A l’actualitat parlaríem de la segona generació digital, anomenada per 
Carles Feixa Generació#, que agrupa els i les joves nascuts durant els 90’, 
que arriben a la joventut després de 2008, coincidint amb la crisi financera 
internacional de l’estat del benestar i l’expansió d’internet 2.0, la web social:

 “…Ells van créixer amb les xarxes socials es fan adults en un espai glocal, on allò global 
es torna a localitzar en la cultura de la cantonada, on tot s’accelera o es paralitza, (…) Es 
tracta, per suposat d’una metàfora, que s’encarna de formes molt diverses segons l’edat, el 
gènere o l’origen geogràfic, la classe social o el territori”. Carles Feixa.

 1.4 Adolescents i joves en risc social. 
             L’acció protectora i preventiva

La inadaptació social. Vulnerabilitat. Exclusió, marginació i pobresa

Aquells joves que tenen manca dels recursos personals, socials, culturals i 
financers necessaris són els més vulnerables als grans canvis socials i econò-
mics que es produeixen a l’actualitat. Alguns d’aquests individus es troben 
en situacions summament desafavorides, pateixen un gran “desavantatge” 
social i es veuen privats de qualsevol possibilitat d’integració social i eco-
nòmica. Un repte clau per als actors polítics és fer front, precisament, a les 
considerables dificultats que experimenten en la gestió de les transicions. 

Analitzem el significat de desavantatge social: en què consisteix, com 
es construeix, quins individus i col.lectius tenen un risc més gran de ser 
classificats com a desafavorits i de quina manera és possible compensar els 
riscos de l’exclusió associats a aquest fenòmen. 

Des de mitjans dels anys 80’, el concepte de “desavantatge social”, i les 
nocions relacionades, tals com “discriminació”, “vulnerabilitat”, “exclusió 
social” o “marginació” s’han situat al centre dels plans de la Comissió Eu-
ropea, així com dels governs nacionals.

El concepte de desavantatge social implica el reconeixement de que: 
malgrat el pas a la ciutadania universal i a la provisió de benestar, diversos 
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grups poblacionals experiementen una sistemàtica discriminació i un accés 
desigual als recursos tals com, el treball, les prestacions, l’educació, etc., 
cosa que exerceix un impacte sobre les oportunitats objectives de la vida 
dels individus. 

D’altra banda, un estatus desigual, també té importants efectes subjec-
tius: manca d’autoconfiança, autoestima, dignitat i apreci de l’individu cap 
sí mateix. (O’Brien i Penna, 1998) 

Jaume Funes, quan descriu els components d’una situació de risc, re-
marca que de cap manera estem parlant de causes o variables aïllades, sino 
de contextos, situacions en les quals estan vivint els nois i noies que tenen 
un determinat risc. (J. Funes. “Necessitats educatives dels adolescents en situació de 
risc social”.) 

El mateix autor, proposa parlar “d’estils de vida”. Sovint, moltes difi-
cultats de tipus escolars o en el procés d’inserció, provenen d’estils de vida 
incompatibles en determinats processos d’aprenentatge.

Què vol dir RISC?
Risc és simplement trobar-se en una situació amb més probabilitat que 
s’arribi a produir un determinat esdeveniment. Ser més probable que a algú 
li toqui la loteria, tenir més probabilitats de patir un determinat problema, 
tenir tots els números perquè hom arribi a ser un determinat tipus de per-
sona en la societat. Quan parlem de risc parlem de probabilitat i quan par-
lem d’ intervenir sobre situacions de risc parlem de reduir les probabilitats.

Finalment, quin és el risc? Aquí, l’autor posa un interrogant perquè, 
malgrat el mot risc s’utilitza per a tot (s’ utilitza en les drogues, en l’educa-
ció, en la dificultat social, s’ utilitza en clínica per a referir-se a les malalties), 
no sempre ens estem referint al mateix concepte. Aquest risc el vivim com 
amenaça, o com a risc, de què? Quan parlem d’adolescents en situació de 
risc, que és el que ens preocupa com a educadors/es?

En realitat podríem dir que hi ha dues coses que ens preocupen: 

1) Que no arribin a ser. (són persones en procés de transformació i 
de construcció i per tant poden no arribar a ser), i aquí el ser hauríem de 
concretar-ho (ser persones, ser feliços, ser ciutadans...).  
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2) Que acabin construint-se d’una manera inadequada, que acabin te-
nint una manera de ser i d’actuar que esdevingui inadequada (haurem de 
matisar, en qualsevol cas, si aquesta inadequació és per ells o elles o és una 
inadequació per a la societat). Que és el que s’estan fent? De quina manera 
s’estan construint malament? Els afecta, en tant que persones, o a la so-
cietat que no els tolera que siguin d’una determinada manera? Quedi clar 
que estem parlant d’un seguit de personatges definits per la seva condició 
evolutiva als quals toca viure en una situació que descrivim com una situa-
ció de risc. No estem parlant d’un fenomen minoritari, de fet del que estem 
parlant és d’ una incompatibilitat institucional, social, entre un fenomen 
bastant massiu , entre un grup bastant important de nois i noies i l’escola, 
la família, el barri, etc.

ACTIVITAT: Lectura de l’article de  Pau Serracant i Melendres “Generació Ni-
Ni, estigmatització i exclusió social”.  Respondre el qüestionari i comentar-lo 
a clase

1. Tenint en compte tot el que hem estat comentat fins ara sobre els joves, elabora un 
definició pròpia.

2. Saps què significa el terme que fa referènciaals joves NI-NI? Quin és el seu origen?

3. En les darreres dècades s’està produint una profunda transformació social que 
afecta directament la vida quotidiana de les persones, i la joventut és una de les 
etapes de la vida que n’està resultant més directament afectada. Explica els can-
vis en les trajectòries de transició juvenil.

4. Com afecten els canvis en el mercat de treballals joves?

5. Què és allò que propicia que un jove estigui en situació NEET?

6. Quines són les conseqüències de trobar-se en situació NEET?

7. Anomena i explica breument les problemàtiques del concepte.

8. Quin és el nou indicador que es  proposa?  A què es refereix?

9. Un cop analitzada la situació dels joves, cap a on creus que haurien de tendir les 
polítiques de joventut?
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L’acció protectora i preventiva 

El treball de carrer com a eina de protecció i prevenció

És interessant conèixer la perspectiva i el funcionament del treball de carrer, 
entés des de la vessant preventiva. Veurem més endavant les possibilitats 
que ens dóna la dinamització al medi obert i entendre-la com part de l’acció 
socioeducativa a partir de tres àmbits d’intervenció; l’individual, el grupal i 
el comunitari (taula 1).

El paper de l’Administració, Serveis Socials

Els serveis de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència 
de Catalunya establerts en la Cartera de Serveis Socials són els següents:

• Recursos o serveis de la DGAIA.

• Servei de Centre Obert.

• Servei de tutela per a infants i adolescents en situació de desemparament.

• Servei especialitzat d’atenció a la infància i a l’adolescència (SEAIA).

• Centre d’Acolliment.

• Servei de centre residencial d’acció educativa (CRAE).

• Servei de centre residencial d’educació intensiva (CREI).

• Servei de pis assistit per a joves de 16 a 18 anys.

• Servei de pis assistit per a joves majors de 18 anys.

• Servei de residencia o pisos per a joves vinculats a programes d’inserció 
laboral.

• Servei d’acompanyament especialitzat a joves tutelats i extutelats (SAEJ).

• Servei del Telèfon de la Infància (Infància Respon).

• Servei d’equips de valoració de maltractaments infantils (EVAMI).
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Àmbits d’intervenció Objectius
Individual:
• Intervencions adreçades 
directament sobre els I les 
adolescents i joves i el seu entorn més 
immediat (individu-família).
• Treball en medi obert I treball 
individualitzat de seguiment de casos.

• Coneixement de la realitat 
sociopersonal d’adolescents i joves.
• Conèixer i crear vincles relacionals 
amb ells i elles.
• Prevenir i detectar situacions de risc 
social en adolescents i joves i orientar-
los als recursos existents.
• Implicar els i les adolescents i joves 
en els processos de canvi de la pròpia 
realitat.
• Afavorir la participació 
d’adolescents i joves en activitats de 
lleure en els recursos del territori. 

Grupal
• Intervencions adreçades als 
grups d’adolescents i joves per tal 
de millorar les seves condicions de 
socialització i de relació amb l’entorn.
• El treball en medi obert i les 
tècniques de treball en grup seran 
els elements que permetran als 
professionals apropar-se i intervenir 
amb aquest col·lectiu.

• Conèixer i analitzar la configuració 
i dinàmiques de funcionament intern 
dels grups per a potenciar els vincles 
de relació positius entre els seus 
membres.
• Acompanyar els grups de joves i 
adolescents en la cerca dels seus 
interessos i en la canalització de les 
seves demandes.
• Estimular els grups per a que 
aprofitin les seves potencialitats.
• Potenciar els processos d’autogestió 
dels grups.

Dimensió comunitària
• Intervencions adreçades a 
millorar les condicions del territori, 
potenciant un entorn social preventiu. 
Corresponsabilitat dels agents 
d’intervenció.
• La coordinació, el treball en equip i 
la perspectiva comunitària. Treball en 
xarxa.

• Conèixer els agents socials i 
recursos implicats en la dinàmica 
comunitària en relació amb els 
adolescents i joves.
• Conèixer les necessitats del territori.
• Sensibilitzar la comunitat sobre la 
realitat dels i les joves. Fomentar la 
participació en la cerca d’alternatives 
per a la seva millora.

Taula 1. Objectius i àmbits d’intervenció
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• Cases d’infants.

• Equips de suport a la família extensa.

• Servei especialitzat en l’atenció a menors víctimes d’abusos sexuals de-
pendents de la DGAIA.

• Suport terapèutic a les famílies biològiques.

La protecció d’infants i adolescents a Catalunya
La protecció a la infància i l’adolescència a Catalunya preveu la possibilitat 
de detectar una situació de risc social i de desemparament en què es pugui 
trobar un infant o adolescent.

Les persones o institucions que estan més a prop dels infants i dels 
adolescents són qui millor poden detectar les situacions de risc o de des-
emparament que requereixen d’una intervenció dels equips especialitzats. 
Aquestes persones o institucions són principalment:

– Els familiars i veïns.

– Els professionals dels centres escolars.

– Els equips d’assessorament i orientació psicopedagògica (EAP).

– Els monitors de les entitats infantils, juvenils i esportius.

– Els professionals dels centres hospitalaris.

– Altres serveis sanitaris.

– Serveis de Justícia (Fiscalia i Jutjats).

– Els professionals dels Centres d’Atenció Primària (CAP).

– La policia (Policia Local i Mossos d’Esquadra).

– Infància Respon 900 300 777.

– Els professionals dels serveis socials bàsics i especialitzats.
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Funcionament 

Un cop detectada una situació de risc, maltractament o desemparament, 
i en funció de la valoració del cas, aquest pot seguir el circuit ordinari o 
l’específic per situacions d’urgència. L’objectiu és garantir la protecció del 
menor en tot moment.

Circuit ordinari 

1. Els serveis bàsics d’atenció social fan una primera avaluació del cas i, 
si es considera necessària la intervenció especialitzada, es deriva el cas 
a l’Equip d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (EAIA) del territori 
corresponent.

2. L’EAIA fa una intervenció amb el menor, la família i el nucli de convi-
vència per valorar la situació sociofamiliar.

3. Si es determina que el menor no pot ser atès al seu nucli familiar, es 
proposa una mesura protectora a la Direcció General d’Atenció a la 
Infància i l’Adolescència (DGAIA).

4. Als centres d’acolliment es realitza l’atenció immediata i transitòria dels 
menors que han de ser separats del seu nucli familiar, mentre es fa l’es-
tudi d’observació i diagnòstic de la situació dels menors i les seves famí-
lies, i la proposta de mesures de protecció adients.

file:///H:/LOLA/Llibre%20Intervenci%c3%b3%20Socioeducativa%20amb%20joves/Cap%c3%adtulo%201/../../../ca/ambits_tematics/infancia_i_adolescencia/proteccio_a_la_infancia_i_ladolescencia/el_sistema_catala_de_proteccio_a_la_infancia_i_ladolescencia/equips_datencio_a_la_infancia_i_ladolescencia_eaia/
file:///H:/LOLA/Llibre%20Intervenci%c3%b3%20Socioeducativa%20amb%20joves/Cap%c3%adtulo%201/../../../ca/ambits_tematics/infancia_i_adolescencia/proteccio_a_la_infancia_i_ladolescencia/el_sistema_catala_de_proteccio_a_la_infancia_i_ladolescencia/direccio_general_datencio_a_la_infancia_i_ladolescencia_dgaia/
file:///H:/LOLA/Llibre%20Intervenci%c3%b3%20Socioeducativa%20amb%20joves/Cap%c3%adtulo%201/../../../.content/03ambits_tematics/07infanciaiadolescencia/proteccio_infancia_i_adolescencia/sistema_catala/www20.gencat.cat/portal/site/bsf/menuitem.cb7c44c1c72cf6b43f6c8910b0c0e1a0/?vgnextoid=bc8731a45e5a4210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&;vgnextchannel=bc8731a45e5a4210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&;vgnextfmt=default
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1.5 Recursos i serveis per a joves

EDUCACIÓ •Centres d’educació secundaria
•Centres de formació professional
•Universitats
•Unitats d’escolarització externa

PROMOCIÓ •Consells locals de joventut
•Secretaria General de Joventut
•Consell Nacional de la Joventut de Catalunya
•Àrees de joventut
•Centres i punts d’informació juvenil
•Cases de joventut 
•Publicacions juvenils

SALUT •Centres de planificació familiar
•CSMIJ
•EAIA

SERVEIS SOCIALS •Generalitat (Departament de Benestar Social i Família)
•Generalitat (Departament de Justícia)
•Oficines de Benestar Social I Família 

TREBALL •Centres d’informació ocupacional
•Gabinets psicològics d’orientació professional
•Sindicats
•Empreses d’inserció laboral
•Generalitat (Departament de Treball)
•Entitats d’ajuda/assessorament a l’inici
•Centres de formació ocupacional
•Informació i orientació professional i laboral
•Aules taller
•Joves per l’ocupació
•Programes de garantia juvenil

Navarro, C.  i Armengol, C: Taxonomia de recursos socioeducatius. L’exercici professional de L’edu-
cació social: canvis i noves perspectivesa Catalunya. Educació Social núm. 15 pp. 32-51.
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1.6  Referències bibliogràfiques

1.7  Activitats i recursos

Activitats

A. Lectura de l’article de  Pau Serracant i Melendres “Generació Ni-Ni, 
estigmatització i exclusió social”.  Respondre el qüestionari  i comentar-lo a clase. 

1. Tenint en compte tot el que hem estat comentat fins ara sobre els joves, 
elabora un definició pròpia.

2. Saps què significa el terme que fa referènciaals joves NI-NI?  Quin és el seu 
origen?

3. En les darreres dècades s’està produint una profunda transformació social 
que afecta directament la vida quotidiana de les persones, i la joventut 

http://trabajarconjovenes.blogspot.com.es/
 http://www.jaumefunes.com/
https://educaciotransformadora.wordpress.com/ 
https://educaciotransformadora.wordpress.com/ 
https://ca.wikibooks.org/wiki/Guia_Jove
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és una de les etapes de la vida que n’està resultant més directament 
afectada. Explica els canvis en les trajectòries de transició juvenil.

4. Com afecten els canvis en el mercat de treballals joves?
5. Què és allò que propicia que un jove estigui en situació NEET?
6. Quines són les conseqüències de trobar-se en situació NEET?
7. Anomena i explica breument les problemàtiques del concepte.
8. Quin és el nou indicador que es  proposa?  A què es refereix?
9. Un cop analitzada la situació dels joves, cap a on creus que haurien de 

tendir les polítiques de joventut?

B. Anàlisi i comentari del “Caso de Eva” per aprofundir en la funció protectora i 
preventiva de les xarxes comunitàries de barri.

C. Elaboració d’una guia de recursos per a joves. Fer cerca dels recursos del 
territori.

D. Realització de la fitxa de la pel·lícula (Barrio, Reality Bites). 

*Trobareu el material de suport per a la realització de les activitats al dossier electrònic.

Pel·lícules i Documentals

GENERACIÓ SELFIE
És una a sèrie documental del Departament de Nous Formats de TV3 que vol ser 
un retrat dels joves catalans que ara tenen entre 20 i 35 anys. 

ASSIGNATURES PENDENTS
Un reportatge de "30 minuts" que segueix ben de prop un grup de nois i noies 
que ara intenten recuperar els temps perdut.

AQUELLS JOVES
Document gràfic que recull 30 anys de la memòria històrica dels Nou Barris.  
 http://educaciotransformadora.wordpress.com/2012/11/10/els-mateixos-
joves-del-barri-de-canyelles-30-anys-despres/

LA LLAMA
Col.lectiu de rap “La Llama” canten el tema “Luchando Derechos”.
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REBEL·LIÓ A LA GRANJA
Director: John Stephenson. Durada: 91’. País: Estats Units
Permet treballar a través de video-fòrum el concepte de la participació

CAMÍ A LA FAMA
Director: Alan Parker. Durada: 120’. País: Irlanda.
Permet treballar a través de video-fòrum el concepte de la participació

REALITY BYTES
Director: Ben Stiller
Exempplifica alguns aspectes de les carreres i estils de vida de la "Generació X"

KIDS
Director: Larry Clark. 1995
La película retrata un día en la vida de un grupo de jóvenes neoyorquinos 
sumergidos en el alcohol, drogas y sexo. Esta polémica cinta refleja cómo cierto 
sector de la población urbana juvenil vive su temprana sexualidad y problemas 
cotidianos.

SALVADOS: EL PAÍS QUE VIENE
Una representación de los millones de jóvenes españoles, muchos de ellos 
afectados por una “situación de precariedad permanente. Todos ellos se 
sentarán a hablar con Jordi Évole.

BARRIO
Director: Fernanado Leon. 1998
Tres jóvenes amigos y compañeros de instituto de la perifèria de Madrid que 
juntos comprueban lo difícil que es salir del barrio y, en definitiva, lo difícil que es 
crecer.

Altres pel·licules:
• Kids (risc social, sexualitat, drogues,...)
• Trainspotting (Danny Boyle: 1996)
•  Historias del Kronen (M Armendáriz 1995)
•  Sweet sexteen (Ken Loach: 2002)
• “Breakfast Club”
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A partir de la relació i el vincle que s’estableix entre l’animador/a i el jove es pro-
dueix l’acció educativa. En aquesta acció sempre trobem una persona educand, 
una persona educadora i l’element a través del que es produeix la relació. Aquest 
element pot ser la música, la pintura, els estudis, l’habitatge o altres que desper-
ten la motivació o la necessitat de les persones interelacionades. A més, tal com 
planteja Paulo Freire (García y Hernández 1999): “Tots nosaltres sabem alguna 
cosa. Tots nosaltres ignorem quelcom. Per aquest motiu aprenem sempre”.

 
2.1 L’acció educativa

Tradicionalment s’ha definit com a propi de l’espai escolar la transmissió de 
determinats coneixements, habilitats o el que ara li diuen capacitats, i com 
a propi de l’àmbit de l’educació no formal, i concretament dels projectes 
socioculturals el valor intrínsec de la formació com eina transformadora.

Són dues realitats que cada vegada estan tendint més ponts i que en 
alguns moments es troben, altres es repel·leixen i altres es complementen. 
Moltes vegades l’educació formal tracta de trobar solucions als processos 
d’ensenyament-aprenentatge de l’educació no formal. Victor J. Ventosa 
(2008: 127) defineix amb molta claredat com el paradigma educatiu ha anat 
variant i passant d’unes relacions professor-alumne rígides i molt normati-
vitzades a altres més flexibles i personalitzades, d’un procés formatiu ori-
entat al resultat a altres més enfocats als processos, de sistemes de treballs 
burocratitzats a altres basats en el treball en grup, des d’uns espais tancats 
i separats de l’entorn a altres oberts i amb interacció amb el medi, des d’un 
temps formatiu limitat a la infància i la joventut a altres de aprenentatge 
permanent, durant tota la vida. És a dir des d’uns recursos i mètodes tra-
dicionals de caràcter formal i predominantment receptius associats a una 
comunicació unidireccional a altres no formals i actius basats en una comu-
nicació bidireccional, horitzontal i en xarxa.

En aquest nou paradigma educatiu, els projectes socioculturals, són 
eines necessàries per a les persones, i per tant pel jovent, per organitzar-se 
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i actuar com a protagonistes de la seva realitat, compartint un punt de par-
tida i un destí comú. La persona és educadora i educand, tenint cada vega-
da més gran consciència d’aquest fet. Els projectes socioculturals definits 
com a espais de trobada, de creació social i cultural són clarament espais 
de “d’educació en, des de i per al temps lliure”. Però on l’educació en, per i 
des del temps lliure, tal com planteja Pau Waichman (2008), no és un temps 
desocupat o alliberat d’obligacions si no un temps de llibertat per la lliber-
tat com a transformació de la persona generant protagonisme i autonomia.

Objectius en l’acció socioeducativa

Els objectius generals que han d’acomplir els diferents àmbits de l’acció 
socioeducativa els podem resumir en: 

•	 Aportar elements referencials per facilitar la socialització i la inte-
gració en les dinàmiques positives del territori.

•	 Promoure l’arrelament del/la jove a la comunitat i la seva participació.

•	 Facilitar espais de trobada per fomentar la relació entre col·lectius, 
perfils i interessos diversos.

•	 Promoure la participació com a procés pedagògic per estimular 
l’autoorganització i l’autonomia.

•	 Aportar eines que facilitin la interlocució entre els/les joves i l’ad-
ministració en qualsevol àmbit del seu interès.

•	 Facilitar recursos generals per al desenvolupament de projectes as-
sociatius, cooperatius, grupals o individuals.

•	 Oferir recursos específics per al desenvolupament de la creativitat, 
l’expressió i la cultura popular.

•	 Garantir l’existència d’una oferta d’oci creativa i alternativa.

•	 Oferir accions i recursos pedagògics en l’àmbit de l’educació no formal.
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Elements per a la intervenció socioeducativa

Aquest paradigma de treball sociocultural ens porta a tenir en compte dife-
rents elements que ens permetin realitzar una intervenció socioeducaiva de 
qualitat. Segons (Bautista i Melendro, 2011) les competències professionals 
són les que es descriuen a la taula 2.

 
2.2 Àmbits d’intervenció de l’acció educativa

El àmbits d’intervenció concrets poden variar segons la realitat on es vol 
intervenir i la realitat que viuen els joves. És necessari un treball previ per 
conèixer quines són les necessitats dels i les joves del municipi, tenint en 
compte les entitats juvenils i els joves no associats. Conèixer les dinàmiques 
pròpies de la població jove del municipi i la seva idiosincràsia, les necessi-
tats no cobertes actualment, o l’existència d’altres projectes, són elements 
que s’hauran de valorar per tal d’adequar la futura intervenció socioedu-
cativa amb joves a les necessitats reals del municipi. A mode d’exemple 
parlarem de tres espais on es dona aquesta intervenció. Els escollirem i els 
complementarem segons els objectius que vulguem treballar i dels recursos 
que disposem. 

Equipament juvenil
L’equipament juvenil es defineix com un lloc de referència i trobada, inde-
pendent de que sigui exclusiu per a joves o compartit. Un espai dotat d’in-
frastructura i recursos per oferir eines que potenciïn l’autonomia personal 
i fomentin la participació activa dels joves a la vida col·lectiva del municipi. 
És un instrument que ajuda a potenciar l’experimentació i la seva capacitat 
creativa. Un espai adaptat a les seves necessitats i demandes, la seva idio-
sincràsia i formes relacionals, els seus temps vitals i disponibilitats horàries. 

Hem de tenir en compte que no existeix una única fórmula o únic mo-
del d’equipament per a tots els municipis. Les diferents especificitats juve-
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Elements més eficaces de la 
intervenció

Competències especifiques

Fomentar habilitats d’autonomia Dissenyar plans, programes i projectes eficaços, 
innovadors i contextualitzats d’intervenció 
socioeducativa i de funcionament dels recursos 
educatius des dels quals es treballa
Fomentar i desenvolupar actituds, valors i 
formes de relació social amb els diferents 
col·lectius

Donar protagonisme als joves Dissenyar plans, programes i projectes eficaços, 
innovadors i contextualitzats d’intervenció 
socioeducativa i de funcionament dels recursos 
educatius des dels quals es treballa
Fomentar i desenvolupar actituds, valors i 
formes de relació social amb els diferents 
col·lectius

Tenir cura de la relació entre els 
educadors i els joves

Fomentar i desenvolupar actituds, valors i 
formes de relació social amb els diferents 
col·lectius

Realitzar una bona planificació i 
coordinació d’actuacions

Analitzar la realitat des d’una comprensió 
sistèmica integrant els diferents coneixements, 
metodologies i enfocaments
Dissenyar plans, programes i projectes eficaços, 
innovadors i contextualitzats d’intervenció 
socioeducativa i de funcionament dels recursos 
educatius des dels quals es treballa.
Utilitzar els mecanismes de gestió de recursos 
i coordinació amb entitats, programes i 
equipaments, en diferents contextos i per a les 
diferents necessitats de la població atesa.

Interès per la pròpia professió i la 
formació contínua

Elaborar i interpretar informes tècnics, 
d’investigació i avaluació sobre accions, 
processos i resultats socioeducatius.

Taula 2. Elements per a la intervenció socioeducativa
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nils de cada territori, fan que s’hagi de partir de la realitat de cada municipi 
per poder adaptar els espais a les seves necessitats i realitat. 

Segons l’estudi de la Diputació de Barcelona “Els Equipaments juve-
nils a estudi” (2010) es defineixen dos espais bàsics per a la intervenció, el 
de serveis i el de dinamització. 

Caldrà valorar si l’equipament juvenil ha de donar resposta exclusiva-
ment a la necessitat de l’existència de serveis adreçats a la població jove, o 
a les necessitats d’espais de dinamització i relació juvenils, o si en canvi, cal 
donar resposta de manera integral a les diferents necessitats relacionades 
amb aquest dos àmbits. 

Oficina de Serveis
Unes oficines de serveis orientades a oferir informació i assessorament en 
determinats àmbits són necessàries per garantir el procés d’emancipació de 
la població jove. Un cop més, caldrà adaptar el tipus de serveis que s’oferei-
xen a les diferents realitats municipals. Un exemple serien els Punts  o Ser-
veis d’Informació Juvenil (pij-SIJ) tradicionals, o més complerts, com les 
Oficines d’Informació Juvenil i les Oficines d’Emancipació Juvenil (OEJ). 
En els Punts d’Informació Juvenils més bàsics, l’informador/a acostuma 
a ser el primer punt de contacte amb la població jove, oferint algun ti-
pus d’informació bàsica, i derivant a l’usuari/a cap a altres serveis d’infor-
mació més especialitzats. En els Serveis d’Informació Juvenils o Oficines 
d’Emancipació Juvenils, s’ofereix informació, però també assessories espe-
cialitzades en diferents àmbits, com poden ser el laboral, el de l’habitatge, 
de la salut, de l’educació, de l’associacionisme, etc. 

Espais de dinamització
Cal tenir present la vessant de dinamització, educació i participació que 
poden tenir els equipaments juvenils com a alternativa al model d’oci. En 
aquest sentit, des de l’equipament juvenil es poden oferir espais de trobada 
i relació per a la població jove, programant activitats que donin resposta a 
les demandes juvenils, en el marc d’un projecte socio-educatiu del centre.

Així doncs, aquest àmbit de dinamització permet oferir espais per a 
la socialització de la gent jove, possibilitant la realització d’activitats for-
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matives i d’oci. Per altra banda, també permet fomentar la participació i la 
implicació de la població jove en l’equipament i el municipi. 

Algunes de les funcions de l’espai de dinamització són la d’espai de 
trobada, la realització de tallers i activitats, espai per concerts o bucs d’as-
saig i espai per a les TIC. 

Espai de trobada
Un espai important dins d’un equipament juvenil és l’espai de trobada, 
que pot seguir diferents modalitats en funció del projecte de dinamitza-
ció. Aquest espai pot comptar amb personal específic dinamitzador, però 
també pot funcionar sense personal, com un espai d’accés lliure on els i les 
joves puguin interactuar i realitzar activitats lliurement. Caldrà dotar aquest 
espai del material necessari per facilitar la presència de joves, creant un cli-
ma atractiu, i potenciant el seu ús com a espai trobada.

En aquest sentit, l’espai pot estar condicionat amb mobiliari que faci-
liti que els i les joves puguin fer-ne ús, com poden ser els sofàs, les taules 
i cadires, etc. També caldria dotar l’espai d’elements que possibilitin la re-
alització d’activitats lúdiques, com per exemple futbolins, billars, taules de 
ping-pong, jocs de taula, consoles de videojocs, revistes, llibres, etc. 

Espais per a la realització de tallers i activitats
A l’hora de dissenyar els espais destinats a la realització de tallers, caldrà 
preveure les diferents tipologies dels mateixos, ja que segurament les neces-
sitats variaran en funció de la seva naturalesa. Per exemple, els tallers relaci-
onats amb activitats musicals o de dansa requeriran d’un equip de música, 
miralls a les parets, unes condicions d’insonorització, etc. Altres tallers o 
activitats, poden requerir de mobiliari i instal·lacions específiques com els 
punts d’aigua, espai suficient per ubicar taules de grans dimensions, espais 
per guardar els materials, etc. 

Espai de concerts i bucs d’assaig
Si es decideix que algun dels espais interiors de l’equipament pot funcionar 
com a petita sala de concerts, caldrà preveure en el seu disseny elements de 
sonorització i insonorització, així com d’elements d’iluminació suficients. 
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També caldrà valorar la conveniència de dotar-lo d’una entrada indepen-
dent i d’un espai que pugui servir com a vestidor i com a lavabo. En els cas 
de dotar l’equipament de bucs d’assaig, també caldrà tenir present la ne-
cessitat de sonoritzar i insonoritzar els bucs, i de comptar amb una entrada 
independent si es vol permetre l’ús fora de l’horari. Per tant, també seria 
convenient que aquests espais tinguessin accés a un lavabo. 

Espai TIC
L’espai destinat a l’ús d’ordinadors, ja sigui com a elements d’autoconsulta 
o per a la realització de tallers o activitats formatives, requereix d’una inver-
sió en material informàtic, i d’una previsió de manteniment i renovació del 
mateix. Caldrà valorar doncs, la necessitat de creació d’un espai d’aquestes 
característiques, en funció dels usos previstos i de la potencial població 
jove usuària del servei. Si es decideix dotar d’aquet servei l’equipament, 
seria convenient elaborar unes normes d’utilització dels ordinadors. En 
aquest sentit, es pot vincular l’ús dels ordinadors al registre d’usuaris/es 
de l’equipament, limitar el temps d’accés a Internet, instal·lar sistemes de 
control de continguts, etc. En tot cas, es pot valorar la possibilitat de dotar 
l’equipament d’un servei de wifi, que permeti l’accés a Internet des d'ordi-
nadors portàtils. 

Dinamització a l’espai públic 
La dinamització a l’espai públic ens serveix per a apropar-nos a aquells 
sectors de població que, tot i tenir necessitats, difícilment entrarien en un 
centre d’atenció diària, en un casal de joves, no s’aproparan a serveis socials 
per sol·licitar ajut...etc. La proximitat, el fet d’estar a peu de carrer, en el 
territori, en contacte directe amb la gent, sobretot amb la gent que queda 
al marge, possibilita conèixer qui és qui, i quines situacions de dificultats 
pateixen, i així poder orientar-los davant demandes no formulades. 

L’essència dels projectes de dinamització de l’espai públic és promou-
re el canvi, acostar-nos al jove perquè adopti actituds favorables. És per 
aquest motiu que, respectant la voluntat del participant, és clau escoltar, 
observar la realitat del seu entorn i fer-lo participar en el seu procés de vida, 
del qual n’és el protagonista.
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Però podríem definir en tres punts què significa la intervenció socieducati-
va al carrer (Felipe Campo, 2012)

•	 Educar al carrer no és una tasca de bomber, d’intervenció directa o 
d’urgència; és una tasca que necessita de temps, planificació, hores 
al carrer i a les places i presència constant. És una tasca a llarg ter-
mini que només es pot fer des de la proximitat i amb el compromís 
institucional de l’entitat o administració que impulsi el projecte. 

•	 Suposa treball comunitari, perquè els joves estan sols, tots tenen 
una família, un grup d’amics, participen en un centre d’esplai, lleu-
re, casal de joves... en definitiva al seu entorn. La persona que inter-
vé ha de ser el referent, i per ser-ho, ha de conèixer la problemàtica 
concreta dels més vulnerables i aquelles que per raons “X”, en el 
cas dels infants i joves, no tenen referent adult fora de l’horari es-
colar. 

•	 I per últim, l’animador/a no pretén ser el “messies” de ningú o 
solventar la problemàtica particular. Només és el referent, el pont, 
l’intermediari. L’animador/a no és qui per dir si l’infant o el jove ha 
de canviar, sinó que són els professionals que intenten donar eines 
per tal que la persona pugui trobar-se i, si decideix canviar, canvií. 

Oci nocturn alternatiu
Freqüentment, s’encasella l’oci juvenil a la nit, mentre que el de la resta de 
la població s’associa a oci diürn. Aquesta afirmació no reflecteix la realitat i 
emmarca la gent jove en un tipus concret d’oci lligat directament als locals 
nocturns. Aquest fet és aprofitat per alguns sectors de la societat i dels 
mitjans de comunicació per fer una definició generalitzada de tota la gent 
jove. Actualment, la societat ha llançat a la gent jove a un oci basat en el 
consumisme, en el qual els i les joves són més objectes o consumidors que 
no subjectes actius i creatius. 
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La majoria dels i les joves no tenen capacitat econòmica per emprendre 
grans projectes vitals, però en canvi, sí que disposen de prou diners per 
a la sortida de marxa del cap de setmana. La vessant més estesa d’aquest 
oci consumista, els locals privats de marxa, plantegen actualment alguns 
problemes, tant per a la pròpia gent jove (problemes d’admissió als locals, 
excessos dels porters amb episodis de violència, indefensió com a consu-
midors, etc.) com per a altres sectors de la ciutadania (accidents de trànsit, 
problemes amb veïns pel soroll...). Actualment hi ha una manca d’equipa-
ments i alternatives a aquest tipus d’oci i les administracions i la societat 
tampoc ajuden que es generalitzi un altre tipus d’oci juvenil més participa-
tiu i no consumista.

L’oci nocturn alternatiu proposa altres alternatives a l’oci consumista, 
en contraposició als conservadors programes d’oci nocturn que es rea-
litzen en moltes ciutats de l’Estat Espanyol i que relacionen, de forma 
errònia, l’oci nocturn només amb el consum de drogues. El Consell de la 
Joventut de Barcelona, plataforma que agrupa a entitats juvenils i platafor-
mes territorials de la ciutat de Barcelona, proposen les següents mesures:

1. Alternatives a l’oci consumista. Promoció i potenciació d’iniciati-
ves i serveis per al desenvolupament d’activitats d’oci juvenil par-
ticipatiu, no consumista i que ajudi al desenvolupament personal 
dels i les joves.

2. Pla d’equipaments. Un pla municipal de creació i aprofitament 
d’equipaments per a joves. En aquests equipaments la gent jove 
ha de ser la veritable protagonista de la programació, desenvolupa-
ment i gestió de les seves activitats d’oci

3. Publicitat i promoció. Les bones idees sense una difusió efectiva 
no prosperen. Cal destinar recursos a la difusió d’iniciatives d’oci 
juvenil no consumista per poder competir amb l’oferta empresarial 
existent. No es pot dir que un tipus d’oci alternatiu no funciona si 
no ha tingut una publicitat adequada.

4. Fre als abusos que pateix la gent jove a la nit. S’han d’evitar les 
arbitrarietats i les discriminacions als locals d’oci nocturn, control 
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del personal de seguretat, control dels preus, control de la discrimi-
nació per raó de sexe, origen o aparença.

5. Ampliació del transport públic nocturn. El millor sistema de pre-
venció dels accidents de trànsit a la nit seria oferir un transport 
públic nocturn de qualitat, que comuniqués tots els barris de la 
ciutat i que afavorís un canvi en els hàbits de mobilitat noctur-
na de la gent jove. Això hauria de significar l’ampliació de l’horari 
nocturn del metro fins a la una de la matinada, els dies laborables, 
i les vint-i-quatre hores del dia durant els caps de setmana. També 
hauria d’implicar una xarxa d’autobusos més extensa, una flota més 
nombrosa i una major freqüència de pas.

 
2.3 Tasques, rol i eines del professional

Per portar a terme la complexitat d’aquesta intervenció socioeducativa amb 
i des dels joves en els diferents àmbits caldrà comptar amb personal es-
pecialitzat. Els diferents interessos, encàrrecs, finalitats, objectius, marcs 
d’actuació, definició de conceptes, i metodologies, fan que l’estatus i el rol 
de l’animador/a canviïn segons el model de gestió on es trobi treballant. 
La realitat d’aquests equipaments i projectes és molt variada: poden ser 
gestionats per empreses privades, per administracions públiques o per as-
sociacions sense afany de lucre. (Antonio Alcántara: 2011)

Tasques

L’animador ha de treballar per ajudar i facilitar la participació fent que els 
projectes siguin:

•	 Consensuats: amb una finalitat i objectius definits i clars. S’ha de sa-
ber cap a on es camina i quins valors descriuen el projecte.

•	 Oberts: amb diferents nivells i espais de participació i decisió on es 
pugui aportar i decidir sobre el funcionament, línies de treball, de co-
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ses concretes o generals. Espais que poden ser espontanis i informals, 
com una conversa sobre una fotografia que deriva en la realització 
d’una exposició col·lectiva, o espais pensats i organitzats com una 
comissió de programació.

•	 Diversos: on compartint els mateixos valors es pugui treballar de dife-
rents formes. Les persones i els col·lectius no han de participar d’una 
única manera, ni han de tenir el mateix nivell d’implicació.

•	 Dinàmics: amb itineraris on la persona i els col·lectius poden de-
senvolupar un procés d’implicació en el projecte. Podríem entendre 
diferents nivells en un itinerari: consumir una activitat, posteriorment 
organitzar l’activitat, després decidir sobre quines activitats es realit-
zen i finalment quin tipus de projecte volem.

•	 Compartits: on la corresponsabilització i la col·laboració siguin la 
base del funcionament. La persona i el col·lectiu que participen han 
de compartir tot el que implica el projecte amb la resta de membres: 
des de donar el bon dia, l’ús d’un videoprojector o els pressupostos.

•	 Càlids: basats en unes bones relacions interpersonals on el caliu humà 
i fer pinya marquin el tarannà.

•	 Autònoms: amb independència en les decisions. Evitar l’intervenci-
onisme per part d’agents externs, com l’administració o la empresa 
privada.

Al mateix temps l’animador/a ha de treballar unes línies concretes d’acció 
com:

•	 Transmetre els valors del projecte i la importància de l’autoorganit-
zació social i la corresponsabilització.

•	 Facilitar recursos.
•	 Donar autonomia, deixar que es camini, no donar-ho tot fet als 

joves i seus col·lectius.
•	 Fer possible els somnis de color en un món gris, encara que el color 

que es pinti no sigui el més bonic o no s’utilitzi la millor pintura.
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•	 Obrir el camí. Mostrar que el que sembla impossible és possible
•	 Permetre que hi hagi espai per la diferència i l’equivocació
•	 Concebre el conflicte com un procés d’aprenentatge i creixement, 

per tant com una cosa positiva.
•	 Ser conscient dels diferents processos de l’individu i dels col·lec-

tius. Ningú neix sabent-ho tot.
•	 Crear i mantenir mecanismes d’interrelació entre els diferents es-

pais de participació.
•	 Transparència, sobre el que es decideix i es fa en tots els espais de 

participació.
•	 Crear mecanismes perquè arribi i flueixi la informació de manera 

constant entre els diversos espai de participació
•	 Fomentar la interrelació entre els diferents espais de participació 

creant llocs de trobada, activitats comunes, etc.
•	 Conèixer, cuidar i empènyer els itineraris de la persona i dels col-

lectius.
•	 Utilitzar les noves tecnologies, sent molt conscient dels seus límits.
•	 Comunicar el projecte, difondre’l i informar al territori que l’en-

volta.
•	 Utilitzar els mitjans tancats com les sales de l’equipament i utilitzar 

el medi obert com les places i els carrers.
•	 I, com a gran repte, fer partícips als nous veïns arribats procedents 

d’altres llocs i cultures.

Consultar el blog: 
Julio Rubio Gómez: Consejos para un educador social
https://juliorubiogomez.wordpress.com/2014/09/

https://juliorubiogomez.wordpress.com/2014/09/
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Rols

Un cop vistes les tasques i línies de treball podem perfilar els diferents rols 
que porta a terme l’animador:

•	 Com a educadors han de buscar en tot moment, la relació personal 
i l’educació en el canvi d’actituds i valors estimulant per a l’acció 
tenint en compte els interessos, valors, formes de pensar i possibi-
litats de les persones.

•	 Com a dinamitzadors seva tasca consisteix a implicar els grups cap 
a l’acció conjunta, alhora impulsa actituds comunitàries i actua so-
bre la realitat per transformar-la.

•	 Com a mediadors han de possibilitar la comunicació i les relacions 
socials. Avançar en la millora personal i social facilitant a les per-
sones els mitjans necessaris perquè puguin resoldre per si mateixes 
les seves dificultats.

Eines

Per tal de dur a terme aquesta idea ens encaminem a treballar amb unes 
eines concretes. Treballarem des de l’educació en valors, el treball en xarxa, 
utilitzant elements de motivació, convertint el conflicte en oportunitat i des 
de l’acompanyament com estratègia d’acció educativa.

L’educació en valors
És un aprenentatge de maneres de funcionar basades en valors i pràctiques 
com el respecte, el diàleg, el consens, la creativitat, l’assemblearisme, 
l’horitzontalitat, el bé de la comunitat davant d’un món exterior general-
ment basat en la imposició, la jerarquia, el consumisme, la verticalitat i l’in-
dividualisme. Alhora hem d’entendre una metodologia basada en la cultura 
i el suport mutu com a eines de transformació social. Per tant, podem tro-
bar un taller de costura en el qual es tractin solucions veïnals als problemes 
de l’habitatge o a la planificació familiar.
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El treball en xarxa i comunitari
La dinamització i la participació juvenil no es pot fer des d’una illa deserta. 
Vivim en un mar de relacions socials on entren en joc molts agents amb els 
quals compartim el mateix objectiu, per exemple que el jovent generi per 
ell mateix les activitats que vol fer. Per tant, hem d’intentar coordinar-nos i 
optimitzar els recursos. No té sentit que a l’Espai Juvenil facin un concert 
jove el mateix dia i hora que ho fa el Centre Cívic. O que l’Espai Jove orga-
nitzi un curs d’orientació laboral igual com els Serveis Socials. 

L’element de motivació
El jove, igual com l’adult, no participa perquè sí. La seva participació es 
construeix al voltant d’un o diversos elements que el motiven. Aquelles 
accions o coses que desperten en ell prou interès per acostar-s’hi i profun-
ditzar-hi. És a partir de l’element de motivació que treballarem altres temes 
com les relacions de gènere, la formació...

El conflicte
Dins del treball amb i des dels joves l’hem de tenir present, molt present. 
L’hem d’entendre sempre com quelcom positiu. Una oportunitat per cons-
truir i avançar. El conflicte és un punt d’inflexió, un moment de visions 
diferents. Un espai magnífic per plantejar i trobar camins nous. Vies que 
facin millorar o assentar les línies i les maneres de fer i treballar de tot el 
projecte.

L’acompanyament
Funes i Alonso (2009) plantegen que acompanyar és fonamentalment l’ac-
ció de caminar al costat d’ una persona, compartint alguna part de la seva 
vida. No es tracta de cap manera d’exercir de vigilants per impedir les equi-
vocacions del camí. No es tracta tampoc d’exercir de protectors per evitar 
l’ aparició de riscos en el recorregut. El qui acompanya no és una mena de 
professional prescriptor de receptes i remeis per a les equivocacions. 

La idea de l’acompanyament és present en diferents marcs teòrics i en 
diferents pràctiques professionals relacionats amb l’atenció a les persones, 
les relacions d’ajuda i l’educació. En general, es parla d’acompanyament 
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per referir-se a unes formes de treball amb persones autònomes,o que han 
de convertir-se en autònomes, que es troben immerses en processos vi-
tals de canvi. Habitualment, es fa servir la paraula acompanyament per 
referir-se a tres grans grups d’ accions, a tres grans àmbits d’ intervenció 
en els quals ha passat a ser un concepte nuclear. En l’adolescència, “educar 
es diu acompanyar” i que aquesta és l’única manera de poder influir en les 
seves vides. 

L’acompanyament social. Es tracta de l’àmbit en el que té més tradició, 
com a concepte i com a pràctica, i representa una forma bàsica de treballar 
amb les persones i els grups amb dificultats per aconseguir la seva incor-
poració a la societat.

L’acompanyament educatiu. Fins a cert punt és una reformulació del 
concepte de tutoria (tol i que en la formulació més social passarà a la 
in versa i apareixeran les referencies a fer de tutors de les seves vides). 
Arrela en un concepte central, clàssic, de la pedagogia: el mentor. Si parlés-
sim d’adolescents, fins i tot insistiríem a recordar que, en l’adolescència, 
“educar es diu acompanyar” i que aquesta és l’única manera de poder 
influir en les seves vides.

L’acompanyament terapèutic. La incorporació d’aquest concepte a les 
intervencions terapèutiques té a veure amb l’acceptació pels diferents pro-
fessionals que s’atenen processos (de reducció de patiments, de canvis per-
sonals i socials, de reubicació personal en altres contextos, etc.) i no simples 
patologies o mers pacients. De la consideració que aquests no arribaran a 
bon port si els professionals no treballen en clau d’ acompanyament.

Acompanyar és fonamentalment l’acció de caminar al costat d’una 
persona. Tot i que, malgrat aquesta diversificació formal, els tres tipus 
d’acompanyament són inseparables i, en proporcions diverses, es donen 
sempre. Es fa acompanyament social des d’un recurs d’atenció primària, 
però no hi ha millor manera de fer treball social que fer-ho en clau educa-
tiva. Acompanyem un adolescent estimulant el seu procés d’aprenentatge 
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però, alhora, fem possible la seva incorporació social ajudant-lo a gestionar 
els conflictes que provoca i a aclarir-se amb ell mateix. Millorar la pròpia 
salut (mental o en relació amb dependències, per exemple) suposa aspectes 
com sentir-se progressivament d’ una altra manera, ajudar a imaginar-se 
recorreguts possibles, a fer balanços d’allò que es viu (d’allò que es pateix 
i d’allò que es frueix). Però també és ajudar a aprendre a fer-se capaç per 
treballar, a gestionar les precarietats, a construir noves relacions, etc.

A les tres categories d’acompanyament hauríem d’afegir una de com-
plementària, que les pot afectar totes en algun moment: l’acompanya-
ment entre recursos, entre dispositius i serveis. Sovint, les persones es 
desconnecten, deambulen sense cap tipus de coherència entre serveis 
(efecte condicionat, sovint, per la tendència dels serveis a derivar, a enviar a 
la deriva, tota dificultat complexa). Són persones que, fins i tot, desconei-
xen l’existència de les possibles respostes i ajudes a les seves dificultats; no 
perceben que els serveis tinguin a veure amb les seves necessitats i dificul-
tats. L’acompanyament és una forma de treballar la reconnexió, tot ajudant 
a reconstruir un itinerari personal entre recursos.

Encara un matís d’aquesta quarta perspectiva: a vegades es tracta 
d’acompanyar els recursos per tal que puguin realment acomplir aquesta 
funció. Acompanyar l’escola (treballar d’una determinada manera dins del 
treball comunitari) per tal que pugui realment fer acompanyament educa-
tiu. Acompanyar un recurs de salut mental perquè pugui posar al servei del 
seu treball terapèutic el conjunt de recursos de l’entorn.

Com a conclusions podem dir que el treball amb i des dels joves com-
porta grans dosis de risc i a la vegada la mateixa quantitat de confiança. Des 
d’aquests projectes es treballa per acomplir una màxima de l’educació en la 
qual el jove treballa totes les seves capacitats per desenvolupar-se adequa-
dament en el seu entorn, com un subjecte actiu i compromès amb la realitat 
que viu. Una formació i maduresa intel·lectual que li permeten assumir el 
seu propi desenvolupament i el de l’entorn al qual pertany. S’assenten les 
bases d’una societat civil participativa, autònoma.
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Finalment, no hem d’oblidar mai, que en qualsevol tipus d’interven-
ció que plantegem, sempre hi seran presents:

•  La diversitat cultural
•  La perspectiva de gènere
•  El treball de l’autonomia personal i les habilitats socials
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Procés d’acompanyament de Joves al medi Obert http://jornadaacompanyament.
wordpress.com/

Oci nocturn i alternatiu. Abierto hasta el amanecer http://www.abiertohastaela-
manecer.com/

Definició Animadors Socioculturals

• http://educaciotransformadora.wordpress.com/2012/04/26/definicio-
nes-de-animadora-sociocultural/

• http://www.slideshare.net/antonioalcantaraalcantara/aproximacion-roles-
funcionesytareasdelanimadorsociocultural

Red de Participación Juvenil Creando Futuro http://redasociativa.org/creandofu-
turo/

2.5  Activitats i recursos

ACTIVITATS

Dinàmiques

A. El rol del professional

Dinàmica de grup: La silueta. 

Objectius: Debatre i consensuar les funcions i tasques del professional que tre-
balla amb els joves

Material: Paper llarg i retoladors

Funcionament: Es formen 3 grups, hauran de plasmar una pluja d’idees sobre 
quin es el rol, tasques i funcions de la persona que treballa amb joves.

Cada grup tindrà paper suficientment gran com per a que es que es pugui 
estirar un dels participants i deixar dibuixada la seva silueta.

A l’interior de la silueta escriuran qualitats, actituds i responsabilitats de la 
persona que treballa amb joves. A l’exterior hauran d’escriure les funcions que 
pensen que ha d’acomplir.

http://jornadaacompanyament.wordpress.com/ 
http://jornadaacompanyament.wordpress.com/ 
http://www.abiertohastaelamanecer.com/ 
http://www.abiertohastaelamanecer.com/ 
http://educaciotransformadora.wordpress.com/2012/04/26/definiciones-de-animadora-sociocultural/ 
http://educaciotransformadora.wordpress.com/2012/04/26/definiciones-de-animadora-sociocultural/ 
http://www.slideshare.net/antonioalcantaraalcantara/aproximacion-rolesfuncionesytareasdelanimadorsoc
http://www.slideshare.net/antonioalcantaraalcantara/aproximacion-rolesfuncionesytareasdelanimadorsoc
http://redasociativa.org/creandofuturo/ 
http://redasociativa.org/creandofuturo/ 
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D’aquesta manera cadascú dels equips explicarà la visió que tenen sobre el 
rol de la persona que ha de treballar amb joves. Es pengen els papers a la paret, 
s’explica i s’inicia el debat.

B. L’ètica: debat i aproximació

Objectius: Aprofundir en l’ètica en el treball des de i amb els joves.

Materials: Roba per tapar els ulls.

Funcionament: Es situen tots els participants en fila, mirant cap endavant amb els 
ulls tapats, i guardant una distància aproximada de 0,50 cm.

Es realitzen una sèrie de preguntes,  i han de respondre només amb un si o 
amb un no. Si la resposta es afirmativa donen el pas cap a l’esquerra, si la res-
posta és negativa donen el pas cap a la dreta. L’idea es que es doni el pas amb 
fermesa, per tal de que s’escolti.

Una vegada contestada la pregunta, es poden obrir els ulls per veuren que 
han dit la resta.

L’idea és que les preguntes englobin l’ètica global i individual.
Aquesta és una proposta de preguntes que es poden modificar segons la 

realitat dels participants.
Les preguntes poden ser:

1. T'agrada més el Barça o el Madrid?
2. M’agraden els cargols?
3. Es pot treballar amb joves tenint ressaca?
4. És justa a llei d’estrangeria?
5. Està d’acord amb l’eutanàsia?
6. Si ve un jove immigrant sense papers l’atens?
7. Si agafem a un jove robant material, l’hem d’expulsar del  projecte?
8. La poma és millor que la pera?
9. Si agafem a un jove fent malbé material, l’hem d’expulsar del  projecte?
10.  Si un jove arriba intoxicat a classe se li deixa participar?
11.  En una festa de joves s’ha de servir alcohol a la barra
12.  En una festa de joves els menors poden servir alcohol?
13.  Deixarem que un jove participi en una activitats si està begut?
14.  Podem fer campanyes antitabac si els joves saben que fumem?
15.  Som referents de l’associació dins i fora de les seves activitats?
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16.  Hem de planificar un projecte si l’ajuntament ho demana?
17.  Hem de treballar conjuntament sempre ajuntament i joves?
18.  És ètic que us estem fent aquestes preguntes?

Una vegada fet l’exercici es formen grups de tres o quatre persones aproximada-
ment. Per discutir en torn a:

1. Qué és ètica? 

2. Perquè és important identificar i mirar què és l’ètica en el treball amb i 
des de els joves?

Després es realitza un debat comú.

Cas pràctic

Espai: Punt d’informació Juvenil situat a un Espai Jove.

Gestió i dinamització: A càrrec de l’Ajuntament.

Història: Després d’una etapa fluixa on l’afluència dels joves ha sigut puntual i 
sense implicació en el projecte es reobre l’Espai juvenil. 

En aquesta nova etapa es dota d’un Punt d’informació Juvenil per tal de gene-
rar un punt d’atracció per la informació i dinamització dels joves. 

Equipament actual: Té un magnífic Punt d’Informació, sala per reunions, sala d’ac-
tes insonoritzada, saleta amb 4 ordinadors amb connexió gratuïta a internet, des-
patx, telèfon, fotocopiadora, etc.

Recursos: Pressupost per activitats, 1 informador i un tècnic, projecte de dinamit-
zació, oferta de tallers i activitats.

Situació: Municipi d’uns 20.000 habitants, el punt és en el centre tot i que el 
municipi és molt dispers, i per tan els joves també estan dispersos. El punt és a 
prop del IES. Gran quantitat de joves a les places i cantonades. Fins ara a l’espai 
jove sempre venien principalment nois. I en els darrers anys hi hagut una arribada 
important de persones joves reagrupades.

Recursos del territori: una pista de futbol a l’aire lliure amb afluència de joves, 
un IES, Associació de veïns amb publicació regular, una ràdio local, Centre Cívic, 
poques entitats juvenils, i una festa major participativa.
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Pregunta: I amb l’Espai Juvenil en una nova etapa on es vol que el Punt d’informa-
ció sigui el motor de dinamització del jove del territori l’equip de treball, es fa una 
pregunta:

Com omplim això d’activitat participativa, com arribem al jovent, tenint 
en compte les característiques  del municipi?

Dinàmica: En grups petits, penseu quina estratègia poder portar a terme. Utilitzeu 
l’estructura de planificació que teniu adjunta. 

Cada grup explicarà al conjunt l’estratègia que ha establert i el perquè. Heu 
d’escollir un portaveu. 







Lectura de l’article, qüestionari i posada en comú

“L'acompanyament social en els recursos socioeducatius”. Israel Alonso  i Jaume 
Funes

1. Quins són els 4 tipus d’acompanyament?
2. Quins són els components bàsics de l’acompanyament social?
3. En el document de definició de serveis en I' àmbit de la inserció social 

a Bizkaia es planteja que  l’acompanyament social té tres dimensions. 
Explica-les.

4. Explica breument la proposta metodològica de l’acompanyament. 
5. Quins són els aspectes transversals que s’han de donar en les 

diferents fases i moments del procés d’acompanyament?

Altres activitats

• Continuació del mapa de recursos de zona plantejat al T1 
• Consultar les competències del TASCT i també ofertes de feina
• Taula rodona o role-playing (professionals de l’administració,  

professionals empresa privada, etc.).

Documentals

JO VAIG SER-HI
Relata una experiència socio-educativa amb adolescents, de 16 a 18 anys, que 
consisteix en construir coneixement, vivència, experiència i valoració de l’etapa 
de la Post-Guerra de la Guerra Civil Espanyola a través dels relats de vida dels 
protagonistes d’aquella època. El fil conductor d’aquesta experiència són les 
noves tecnologies. Associació Batibull.

CULTURA I ART EN MOVIMENT
Projecte socio-educatiu a través del circ on els joves amb el suport de les famílies, 
formadors, artistes, veïns, entitats van ser el protagonistes d’un intercanvi 
internacional circense. Organitzat a l’Ateneu Popular 9 Barris 
http://educaciotransformadora.wordpress.com/2011/07/17/documentacio-
sobre-participacio-i-dinamitzacio-juvenil/

http://educaciotransformadora.wordpress.com/2011/07/17/documentacio-sobre-participacio-i-dinamitzaci
http://educaciotransformadora.wordpress.com/2011/07/17/documentacio-sobre-participacio-i-dinamitzaci


LANDSKATING
Explica el procés de remodelació de les tres pistes de skate construides a Barcelona 
(Les Corts, Marbella i Nou Barris) i es centra en el procés d’apoderament juvenil 
i transformació social donat a les pistes de skate de la Guineueta en Nou Barris. 
Recull la veu dels i les joves, dels educadors socials, dels veïns, i dels skaters més 
veterans. Explica les possibilitats d’utilització de l’ espai públic com a espai de 
construcció social i de valors. 
https://educaciotransformadora.wordpress.com/2016/02/23/documental-
landskating-patinailluita/

https://educaciotransformadora.wordpress.com/2016/02/23/documental-landskating-patinailluita/
https://educaciotransformadora.wordpress.com/2016/02/23/documental-landskating-patinailluita/
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3.1. Marc legal

Introducció

La Llei 33/2010, de l’1 d’octubre, de polítiques de joventut

Estableix un marc normatiu i competencial per a desenvolupar les políti-
ques de joventut, tot ordenant els serveis i les activitats que promouen i 
organitzen les persones físiques i jurídiques, públiques i privades, en l’àmbit 
de Catalunya.

La finalitat última d’aquesta llei és garantir que les persones joves pu-
guin definir i construir llur propi projecte de vida i participar en projectes 
col·lectius.

El Pla Nacional de Joventut (PNJCat 2000-2010). 
Planificació i institucionalització de les polítiques de joventut

El PNJCat 2000-2010 ha contribuït a l’extensió d’un model de polítiques 
de joventut integrals, que pretenen incidir de manera coordinada i transver-
sal sobre totes les esferes de la vida de les persones joves. També ha facilitat 
un model d’intervenció en polítiques de joventut i ha generat instruments 
de planificació de les polítiques en l’àmbit local. 

El PNJCat 2000-2010 ha representat un avenç pel que fa al contingut 
de les polítiques de joventut; s’han centrat en dues grans línies estratègi-
ques de treball que han condicionat els seus àmbits materials d’actuació:

— L’emancipació, entesa com la capacitat de construcció del projecte de 
vida de les persones joves i l’exercici de la plena ciutadania.

— La participació, en sentit ampli, entesa com el conjunt d’accions i 
de processos que generen capacitat en les persones joves per decidir 
com ha de ser el seu entorn, intervenir-hi i transformar-lo, les seves 
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relacions i les seves possibilitats de desenvolupar-se personalment i 
col·lectivament.

La finalitat que pretén acomplir el Pla és la de concretar els seus aspectes 
fonamentals, que han de servir de guia per al desenvolupament de les polí-
tiques de joventut. D’acord amb això, hi ha dos aspectes fonamentals que 
configuren la missió i finalitat última del PNJCat com a pla estratègic de les 
polítiques de joventut, que es corresponen, a grans trets, amb les dues línies 
estratègiques que abordava el pla anterior:

— Facilitar la realització del projecte de vida de les persones joves atenent 
a la diversitat de formes i models de vida.

— Apoderar la persona jove com a agent de canvi social, impulsant el 
seu paper actiu com a ciutadana en el conjunt de la societat, oferint 
espais per a la seva participació en la presa de decisions, així com opor-
tunitats per donar rellevància a la seva visió del món.

Pla d’Actuació Territorial de polítiques de Joventut 

El PATJ-2016, és una de les eines de desplegament i planificació del PN-
JCat-2020. Concretament planifica i recull les prioritats del món local (fet 
des del territori i per al territori) fins a l’any 2016, per a la consecució dels 
objectius del PNJCat-2020.1

Així doncs, el PATJ-2016 parteix d’una reflexió compartida dels reptes 
del PNJCat des de la visió del món local i concreta un seguit de prioritats, 
en forma d’objectius estratègics i operatius i d’eines per desplegar les po-
lítiques de joventut des de la lògica del món local. També estableix com 
pretén treballar els objectius assenyalant les eines i les orientacions per tal 
que els referents i els agents responsables de l’execució de les polítiques 
locals de joventut puguin dur a terme les seves funcions.
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3.2 El projecte educatiu

Disseny de projectes educatius

Els projectes dins el procés de planificació

Elaborar un projecte és, literalment, decidir anticipadament decidir què es vol 
fer. És una de les accions més habituals de l’ésser humà. Constantment es-
tem projectant: Projectem quan decidim què farem el cap de setmana, quan 
quedem amb amics i amigues, quan parlem de les vacances, què farem el 
proper curs, etc.

En tots aquests casos ens plantegem tot de preguntes que hem de re-
soldre per poder aconseguir arribar allà on ens havíem plantejat arribar: què 
farem? Perquè ho volem fer? Quan ho farem? On ho farem? Qui ho farà? 
Com ens organitzem? Quin cost té? Com farem difusió?... 
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Elaborar un projecte ens ajuda a orientar la nostra acció, a preveure els 
recursos necessaris per a que aquesta sigui possible i a plantejar estratègies 
per a superar les dificultats previstes. Sovint, quan es parla de planificació, 
s’utilitzen com a sinònim els conceptes “Pla”, “Programa”, “Projecte”, però 
cadascun té una funció dins el procés de planificació: 

El Pla és el document que permet establir una estratègia per a aconseguir 
uns determinats efectes sobre una realitat. Els objectius són genèrics, grans 
línies generals que dibuixen un marc cap el que s’han d’orientar els recursos 
i les accions per tal d’arribar a allò que està previst. 

El Programa representa un primer nivell de concreció de cada una de les 
línies generals que s’han determinat al Pla. D’aquesta manera, el Programa 
recull de manera més específica el què es vol assolir i preveu com assolir-ho. 

El Projecte és el document que orienta les accions a dur a terme, qui les 
durà a terme, quan, com, perquè, el cost que tindrà, etc. A l’hora de plani-
ficar, cal que els objectius que es plantegin proposin resultats observables, 
quantificables. 

Les activitats són l’execució del projecte plantejat i, per tant, els re-
sultats son tangibles, visibles. Al seu torn, les tasques, son totes aquelles 
accions concretes necessàries per dur a terme una activitat.

Si plantegem l’esquema anterior a la inversa podem arribar a afirmar 
que si cadascú fa les tasques plantejades per a que totes les activitats d’un 
projecte es puguin dur a terme, estarem complint amb tot el que ens vam 
proposar amb aquest. Al seu torn, si tots els projectes es duen a terme, 
voldrà dir que el programa s’ha pogut realitzar tal i com es va planificar. 
Per últim, si tots els programes d’un pla s’han acomplert d’acord a l’esperat, 
voldrà dir que aquell Pla ha servit per aconseguir els canvis desitjats. 

El projecte educatiu en la intervenció socioeducativa amb joves no és 
una eina nova, ja que els centres d’educació formal i no formal el tenen 
com a eix principal i vertebrador de l’atenció educativa diària, per tal d’em-
marcar la missió, els objectius, els valors i altres aspectes necessaris per 
portar a terme la funció educativa que se’ls suposa.

La intervenció que fem busca implicar la gent jove en el seu entorn, 
fer-los lliures, autònoms i persones amb criteri que puguin ser protago-
nistes de transformació social. La participació jove és la millor estratègia 



Font: Manual bàsic d’elaboració i avaluació de projectes. Ajuntament 
de Barcelona.
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educativa perquè és un mitjà, més que un fi, per aconseguir petites millores 
personals i en el poble o barri on conviuen els i les joves. La participació ju-
venil és un procés coherent amb la realitat analitzada prèviament, es parteix 
lògicament de les necessitats i possibilitats del col·lectiu jove i del context 
on ens trobem. 

El projecte educatiu és una eina de planificació pedagògica que dema-
na una reflexió prèvia a l’equip de treball que estigui dinamitzant i gestio-
nant un equipament juvenil (Mireia Bou: 2010). Així doncs, cal una clara 
voluntat per part de l’equip en veure-hi la necessitat i el potencial.

Com veurem, la proposta és una pauta o guia per tal de donar respos-
tes a les realitats concretes de cada projecte, afirmant que es tracta d’un 
espai educatiu de referència i d’un indret de generació participativa per 
part dels joves i de l’equip de professionals que hi treballen. El treball amb 
adolescents i joves és un treball relacionat amb les persones i com a tal, ha 
d’estar encarat a potenciar les capacitats i les competències personals. 

El projecte educatiu parteix d’un primer punt que és la contextualit-
zació, generalment es buscarà la motivació política, social i educativa per 
assolir la millora que desitgem de l’entorn en el qual treballem (quins joves 
i quin entorn). Tots els i les joves i entorns tenen dret a millorar de forma 
sostenible i coherent amb la realitat. En segon lloc, ens cal una proposta 
d’acció educativa, que planteja supòsits i hipòtesis per a la intervenció edu-
cativa (proposarem una acció per aconseguir una resposta).

A continuació podrem expressar quina és la finalitat del nostre pro-
jecte, la qual cosa ens retorna al primer apartat per poder trobar les raons 
que ens hi porten. Tot seguit, es pot optar per descriure quins són els fo-
naments teòrics de la nostra intervenció, quin és el paper, model o rol del 
dinamitzador, quines funcions ha de tenir i per què?.

Després, ens proposaríem la línia estratègica, que en definitiva és el 
com aconseguirem portar a terme allò que ens estem plantejant. A par-
tir d’aquí, el projecte educatiu conté els punts de qualsevol altre projecte 
d’activitats comptant amb els objectius que volem aconseguir, de forma 
general. 

Les fites que ens proposem aconseguir, emmarcades en una tempora-
lització. Els destinataris, els agents, els recursos, el cronograma i les eines 
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que utilitzarem per dur a terme tot el nostre projecte. El projecte educatiu 
als equipaments juvenils pot ser una bona eina de treball perdonar sentit 
al nostre ofici o professió, la qual cosa és un imperatiu ètic en una tasca 
professional relacionada amb les persones i compromesa amb contextos 
socials, com ara barris, places, pobles o ciutats.

Així doncs, les activitats que es realitzen des de serveis i equipaments 
de joventut no surten del no res per inspiració dels equips de dinamització 
sinó que s’inclouen dins de plans d’actuació cada vegada més grans. Aques-
tes programacions i planificacions corresponen a un nivell tècnic. D’altra 
banda, les activitats i programacions també responen a tot un seguit de 
marcs polítics i legals en l’àmbit de joventut...

 3.3 Models de gestió

Participació: De què parlem quan parlem de participació?

El diccionari de l’Institut d’Estudis Catalans inclou les següents accepcions 
del verb participar: 

1 v. tr. [LC] Donar notícia (d’alguna cosa). Encara no ens ha participat el 
seu casament. 

2 1 intr. [LC] Tenir, prendre, part en alguna cosa. Participar en els benefi-
cis. Participar en un debat. Us convidem a participar a la reunió. 

2 2 intr. [LC] Tenir quelcom de comú amb una cosa. Aquestes dues teo-
ries participen dels mateixos axiomes.

D’acord al que s’expressa al diccionari, participar significa prendre part, ja 
sigui estant informat d’algun esdeveniment que ens afecta com tenint quel-
com en comú amb alguna cosa o alguna persona. Sigui com sigui, a través 
de la participació compartim amb altres membres decisions que tenen a 
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veure amb la nostra propia vida i la de la comunitat a la que pertanyem. Per 
tant, cal entendre la participació com una activitat prvilegiada per al desen-
volupament humà atès que permet a cada persona participant posar en joc 
els seu potencial personal en benefici del col·lectiu. 

Avui dia es parla de participar com a sinònim de diversos mots. Es par-
la de participants a una votació com a sinònim de votants; de participants 
a una determinada activitat, com a sinònim d’assistents; de participants 
a un acte esportiu, com a sinònim d’esportistes... Aquest ús quotidià del 
mot, sovint porta a confusió a les persones que ens dediquem a l’animació 
sociocultural. 

Si l’objectiu últim de l’ASC és la millora de la qualitat de vida dels 
grups i de les comunitats, a partir de l’important paper actiu d’aquests i el 
treball cooperatiu com a motor de transformació social, cal que filem ben 
prim els conceptes que definiran la participació d’una comunitat perquè 
la participació es pot donar de moltes maneres: Una simple consulta a un 
membre d’una comunitat per a dur a terme una determinada acció podria 
considerar-se i justificar-se com a participació. Un grup de persones que 
decideixen crear una associació per a transformar un aspecte de la seva 
comunitat, també és considerat com a participació. 

Per tant, dins la participació hi ha diversos graus d’intensitat. Una pràc-
tica d’animació sociocultural ha de procurar que la cooperació sigui un 
segon criteri que acompanyi la participació. És a dir, la transformació social 
s’ha d’aconseguir a partir de la participació dels membres d’una comunitat, 
cooperant entre ells. Dit d’una altra manera: l’acció col·lectiva ha de ser el 
motor de canvi.

El criteri anterior també s’ha de complir amb el treball que els dina-
mitzadors i les dinamitzadores han de fer amb els adolescents i joves amb 
els que treballen. En aquesta línia, hi ha diverses aportacions conceptuals 
que ens poden ajudar a perfilar quin grau de participació podem buscar en 
les diferents activitats que programarem. Aquestes poden servir-nos per 
determinar fins a quin punt estem promovent autèntics processos de par-
ticipació o si, en determinats casos, el que generem com a professionals de 
l’animació sociocultural és només una participació simbòlica. 
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L'escala de participació

La que es presenta tot seguit és una figura creada per Sherry Arnstein (1969) 
per avaluar els nivells de participació ciutadana. Roger Hart (1992), al seu 
torn, la va adaptar per avaluar els nivells de participació dels infants. Aquí 
s’ha adaptat per avaluar els nivells de participació d’adolescents i joves. 

La figura es presenta en forma d’escala. En els esglaons superiors es 
troben els nivells que representen un major grau de poder de la ciutadania. 
A la part inferior, aquells que atorguen un menor grau de poder als ado-
lescents i joves, amb models de participació decorativa, de clientelisme i de 
no-participació. Per tant, a mesura que es pugen nivells, el poder ciutadà i 
la capacitat d’autogestió augmenten. 
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A. Nivells o no es fomenta la participació

1. Consum/assistència a una activitat

El nivell més baix de l’escala és aquell en què els adults organitzen un pro-
jecte o una activitat en la que l’assistència a aquestes és l’única manera que 
tenen els adolescents i joves per prendre’n part. Exemples d’aquest nivell 
poden ser els festivals de música o qualsevol altre activitat de consum. En 
tots aquests casos es tendeix a confondre el terme participants amb el d’as-
sistents. Cal assenyalar que no són negatives les activitats de consum, però 
sí que son totalment desencertades con a metodologia per al foment de la 
participació de la població adolescent i jove, sempre i quan es limiti aquesta 
a la mera presència en un determinat acte. La gent s’ho passa bé, però no 
prenen part en cap decisió.

2. Decoració

En el segon esglaó ens situem quan els adults utilitzen a adolescents i joves 
per promoure una causa sense que aquests tinguin cap implicació en l’or-
ganització d’aquesta i/o ni tan se’ls informa del que es pretén aconseguir. 
Un exemple que mostra de manera clara l’ús “decoratiu” seria quan en un 
acte d’una campanya de sensibilització sobre algun tema es demana als 
grups de ball d’un municipi o d’un equipament que “participin” de l’acte 
amb una actuació, sense informar-los dels objectius que es persegueixen i, 
per tant, sense donar oportunitat a la conversa sobre el seu posicionament 
respecte a aquests. 

3. Participació simbòlica

El tercer esglaó, segons Hart, continua dins de les formes inacceptables de 
participació juvenil. Aquest esglaó fa referència a aquella actuació dels ado-
lescents i joves com “façana”, utilitzada moltes vegades per impressionar 
polítics o a la premsa. Un cas comú d’aquest fenomen es produeix quan 
en debats públics o conferències de joves, els adults seleccionen a aquells 
que són més eloqüents i que tenen més facilitat de paraula, sense donar 
oportunitats perquè el procés de selecció el duguin a terme els mateixos 
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adolescents i joves a qui suposadament representen. Un exemple local seri-
en alguns consells de joventut quan es treballa de forma poc significativa 
amb els grups informals de joves i només hi arriben les entitats més con-
solidades. 

B. Nivells on es fomenta la participació

4. Assignats, però informats
En aquest esglaó de participació, en la majoria dels casos els adolescents i 
joves no són els iniciadors del projecte, però estan informats i poden arri-
bar a sentir el projecte com a propi. Un exemple serien aquells tallers d’un 
equipament en què la persona dinamitzadora és l’encarregada de progra-
mar-los, el tallerista de conduir les sessions però any rere any s’inscriuen els 
mateixos nois i noies que ja s’han fet seu aquell espai i activitat.

5. Consultats i informats
Quan un projecte és creat i dirigit per adults, no sempre implica que no 
sigui participatiu per als adolescents i joves, ja que aquests poden invo-
lucrar-se activament en ell en la mesura que entenguin el procés, siguin 
consultats i presos en compte. En l’exemple que hem posat en el nivell 
decoratiu, l’acció de convidar els grups de ball guanyaria en qualitat parti-
cipativa informant-los i tenint en compte les aportacions que podrien fer.

6. Iniciat per un adult, amb decisions compartides amb els joves
En aquest tipus d’accions es prenen decisions conjuntes entre els adults i 
els joves. Es dóna una relació d’igualtat. Perquè aquest tipus de projectes 
funcioni, cal que els participants s’impliquin en cert grau en tot el procés i 
queentenguin com s’arriba a compromisos i per què. Alguns exemples són 
les experiències d’associacionisme infantil i juvenil en el temps de lleure.

7. Iniciat i dirigit per joves
Aquest penúltim esglaó de l’escala de la participació, es dóna quan els ado-
lescents i joves decideixen què fer i els adults participen, només si aquests 
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demanen el seu suport i ajuda. Un exemple seria quan els adolescents i 
joves sol·liciten un espai per reunir-se, jugar o realitzar qualsevol activitat.

8. Iniciat per joves, amb decisions compartides amb els adults
L’últim esglaó de l’escala encara inclou als adults. Si inicien el seu propi 
projecte, s’ha de permetre que segueixin dirigint-lo i gestionant-lo de ma-
nera autònoma. I si trien col·laborar amb adults en un projecte emprès per 
ells, s’ha d’aplaudir com una demostració que aquests adolescents o joves 
se senten prou competents i confiats en la seva condició de membres de 
la comunitat per no negar la seva necessitat de col·laboració aliena. Els 
projectes que es troben en aquest nivell encara són poc freqüents, la qual 
cosa és perquè de vegades els adults mostren poc interès en entendre les 
iniciatives dels joves.

Associacionisme i participació

Les associacions són grups de persones que s’uneixen per assolir uns pro-
pòsits comuns. Per tant, les persones s’uneixen per cobrir unes necessitats 
pròpies, socials o ambdues a la vegada. L’associacionisme va estretament 
lligat al concepte de participació: prendre part en una situació. 

Entenem la participació no com una finalitat per si mateixa, sinó com 
una eina que utilitzem per assolir objectius comuns. En la recerca de l’as-
soliment dels objectius, les associacions poden ser formals o no formals.

— Formals: Entitats constituïdes legalment, reconegudes per les ins-
titucions amb una organització interna de democràcia participativa. 
Poden ser d’àmbit local, regional, nacional o internacional.

— No Formals: Col·lectius no constituïts legalment, amb una orga-
nització interna més horitzontal. Sovint són petits grups locals que 
responen a activitats o projectes molt concrets1. 

1. “JovesHYPERLINK"http://www.barcelonesjove.net/sites/default/files/filelibrary/P%2016.
pdf"  i participació a Catalunya” Fundació Francesc Ferrer i Guàrdia

http://www.barcelonesjove.net/sites/default/files/filelibrary/P%2016.pdf
http://www.barcelonesjove.net/sites/default/files/filelibrary/P%2016.pdf
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Segons el nivell d’acció, trobem dos graus d’entitats2:

— Entitats de primer grau (base): Són les entitats d’àmbit local que la 
seva acció principal es focalitza al seu entorn més proper (barri, poble 
o ciutat). 
— Entitats de segon grau: Podrem trobar principalment associacions 
mares i federacions. que tenen projectes homòlegs pel territori (els 
agrupaments escoltes són associacions de base dins una associació 
més gran). Per altra banda les federacions són estructures que s’es-
tableixen per coordinar entitats amb projectes diferenciats, però amb 
uns punts en comú.

I els moviments socials?

Hi ha moviments socials que neixen en contexts molt concrets, per neces-
sitats molt concretes, I tenen una manera de funcionar i uns trets organit-
zatius caracteritzats per la immediatesa, la espontaneïtat, un compromís 
molt flexible, les identitats toves. Aquests tipus de moviments es caracterit-
zen per la seva alta intensitat a la vegada que sovint brevetat, que dificulta 
consolidar aquests canvis. En canvi un model associatiu, de llarg termini i 
més estable, permet consolidar aquestes transformacions, pel que podem 
dir que són dos models complementaris que es necessiten mútuament. 

Condicions per la participació: voler, poder i saber3

La primera recull la inquietud de la persona per incidir en la vida pública. 
Sense aquesta premissa (voler) poc farem, i es que si la gent no vol partici-
par, per molt que creem espais de participació, aquests estaran buits. Però 
això no pot ser l’excusa per no crear espais participatius, sinó que ens ha 
d’obligar a motivar a la gent a participar.

2. “TipologiesHYPERLINK "http://xarxanet.org/projectes/recursos/quina-tipologia-d-enti-
tat-no-lucrativa-es-la-millor-pel-nostre-projecte"  d’entitats no lucratives” Xarxanet.org
3. “EducarHYPERLINK "https://books.google.es/books?id=1kzz_60Ij20C&pg=PA13&l-
pg=PA13&dq=participar+voler+poder+ser&source=bl&ots=a6uI5Y5w44&sig=Z0bSY-
GJxyPlCb_Jc0i7d5Y16dns&hl=ca&sa=X&ved=0CCUQ6AEwAWoVChMItISzp63CyAI-
VS7YaCh2MngIu#v=onepage&q&f=false"  en participació, una assignatura pendent” Fidel 
González i Aida Mestres. Casals de Joves de Catalunya. 

http://xarxanet.org/projectes/recursos/quina-tipologia-d-entitat-no-lucrativa-es-la-millor-pel-nostr
http://xarxanet.org/projectes/recursos/quina-tipologia-d-entitat-no-lucrativa-es-la-millor-pel-nostr
https://books.google.es/books?id=1kzz_60Ij20C&pg=PA13&lpg=PA13&dq=participar+voler+poder+ser&source=
https://books.google.es/books?id=1kzz_60Ij20C&pg=PA13&lpg=PA13&dq=participar+voler+poder+ser&source=
https://books.google.es/books?id=1kzz_60Ij20C&pg=PA13&lpg=PA13&dq=participar+voler+poder+ser&source=
https://books.google.es/books?id=1kzz_60Ij20C&pg=PA13&lpg=PA13&dq=participar+voler+poder+ser&source=
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Per molt que vulguem, si no hi ha espais i recursos per poder participar, 
aquesta voluntat es pot veure frustrada. És per això que s’ha de poder par-
ticipar, s’han de crear espais de participació i es tradueix en  l’administració 
ha de codecidir amb la ciutadania el seu futur, s’han de crear associacions.

Per últim, saber participar només es pot aprendre participant: des de 
les institucions educatives i la infantesa, fins altres cercles socials. L’apre-
nentatge vivencial de la participació es du a terme de manera més significa-
tiva en models d’alta participació, com l’associacionisme.

Dimensions de l’impacte de la participació

Individual: Participar en una associació comporta una transformació vital: 
l'adquisició d'un discurs ideològic, la coherència i el compromís, la mirada 
crítica i constructiva sobre la realitat. A més a més d'aquest apoderament 
més conscient, les dinàmiques internes permeten el desenvolupament de 
competències i habilitats com el treball en equip, l'escolta activa, el consens 
i el respecte a la diferència.
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Grupal: El grup de l'associació vol ser una reproducció a petita escala de 
la societat i les maneres de relacionar-se que ens agradarien per la societat. 
Així en el grup genera una comunitat que es coresponsabilitza dels ob-
jectius compartits, que són escollits lliurement per les sòcies, establint les 
regles del joc, el sistema de presa de decisions, de funcionament. 

Social: Un teixit associatiu potent en l’àmbit local és un ingredient bàsic 
per democràcia plena. D’aquesta manera es pot assolir el paper d’una ciu-
tadania organitzada: fiscalitzar i pressionar a l'administració, dinamitzar i 
cohesionar la comunitat, generació de nous drets i noves institucions.

3.4  Activitats i recursos

Activitats

• Cercar a internet diferents projectes educatius d’entitats juvenils.

• Xerrades de professionals que treballin amb joves de diferents àmbits 
(oficines joves, Casals de joves, departament de joventut, centres cívics, etc.).

• Visita a diferents equipaments juvenils.

• Analitzar el coneixement d’entitats que té l’alumnat i a partir d’aquest, 
desgranar la tipologia d’entitats i la funció social de les mateixes.

• Analitzar la xarxa d’entitats de l’entorn proper (demandes que no quedin 
cobertes, complementarietat amb moviments cívics i agents públics, etc).

• Anàlisi de l’escala de participació, els models d’entitat que se’n deriven i la 
complementarietat de diferents graons segons la tipologia de participants.

• Cercar canvis que han dut a terme moviments socials que hi ha després 
d'aquest canvi? S'han articulat associacions o estructures per vetllar per a 
que es mantingui?
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Recursos

Exemples de projectes

Programa de la Generalitat per treballar la participació als Instituts: http://jove-
cat.gencat.cat/ca/temes/participacio_i_solidaritat/recursos_per_professionals/
delegats-i-delegades-en-3d/

Espai virtual de recursos per a polítiques de joventut: http://ejoventut.gencat.
cat/ca/

Guia Jove: https://ca.wikibooks.org/wiki/Guia_Jove

La planificació estratégica: http://xarxanet.org/formacio/recursos/7-guies-claus-
al-disseny-i-la-redaccio-de-projectes

Torre Jussana: http://www.tjussana.cat/index.php

Bones practiques en l’àmbit de la joventut: www.joventut.info/bonespractiques

Exemples de gestió d’equipaments

Guia de Model de gestió equipaments. Consell Comarcal Tarragones https://
educaciotransformadora.files.wordpress.com/2014/10/guia_equipaments_es-
pais_joves.pdf

Dinamización en equipamientos y proyectos socioculturales gestionados por jó-
venes http://educaciotransformadora.wordpress.com/2012/06/02/dinamizaci-
on-en-equipamientos-y-proyectos-socioculturales-gestionados-por-jovenes/

Procés d’empoderament juvenil del Kasal Jove de Roquetes http://educacio-
transformadora.wordpress.com/2014/09/16/proces-participatiu-dapodera-
ment-juvenil-pla-estrategic-del-kasal-de-joves-de-roquetes-2014-2015/

Perquè un projecte Educatiu als Equipaments jove?  E-JOVENTUT Espai virtual de 
Recursos per a les polítiques de Joventut http://ejoventut.gencat.cat/ca/

Projecte Educatiu dels Casals de Joves. http://espai.casaldejoves.org/recurs/
aixequem-la-persiana-projecte-educatiu-de-casals-de-joves-de-catalunya/

Can Vies se queda. Cuando publico signifca de la comunidad y no de la aminis-
tración http://quadernsanimacio.net/index_htm_files/Can%20Vies.pdf
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