
 

 

BE YOUTH WORKER TODAY 

INFORME D’ACTIVITAT BLOC 1       GRUP 1A 

 
DINAMITZADORS: Maria del Olmo i Oscar Becerril  
TELF: 616541386 
 
GRUP DE TREBALL: BLOC 1 – LA CREACIÓ DE LA XARXA, PER QUÈ? PER A QUÈ? 
 
Nº DE PARTICIPANTS: 9 
 
PROCEDÈNCIA I PROFESSIÓ DELS PARTICIPANTS:  

 Núria (Granollers) – Tècnica servei comarcal de joventut del Vallès Oriental 

 Estel ( Granollers) – Estudiant animació sociocultural i turística 

 Lorena (Calella) – Coordinadora mobilitat internacional – Fundació Catalunya 
Voluntària 

 Armán (Cunit) – Estudiant animació sociocultural i turística 

 David (Barcelona) – Dinamitzador Espai jove Garcilaso 

 Miquel A. (Andorra) – Tècnic de Joventut- Espai jovent d’Escaldes 

 Pep (Barcelona) – Gerent – Assoc. Catalana del lleure, l’educació i la cultura 

 Marta (Vilanova i la Geltrú) – Tècnica de joventut  a l’Ajuntament 

 Jordi (Tortosa) – Educador de carrer- Espai jove de Tortosa 
 
DINÀMIQUES REALITZADES: 

1. Dinàmica trencagels de cercles concèntrics per tal de fomentar la coneixença 
del grup on se’ls hi formulen aquestes dues qüestions: 

o Què esperes d’aquesta sessió 
o Què ha fet motivar-te a apuntar-te a aquest grup? 

2. Dinàmica sense parlar per tal de fomentar la creativitat 
3. Realització de P.A.M ( Pla d’acció ) per tal concretar accions. 

 
 

PROCÉS DEL DEBAT: 
El debat que s’ha generat no ha comptat amb moltes discussions i disparitats, hi ha 
hagut un primer tema, que és el que més s’ha allargat durant tota la jornada, i que 
tornava de tant en tant durant el transcurs del debat, “Què és la xarxa?”, aquest sí que 
tenia més posicions contraposades, doncs hi havia companys i companyes que venien 
amb la intenció predisposada de: venim a debatre quin tipus de xarxa és millor per a 
què l’associació comenci a crear-la, i d’altres que venien amb la intenció de conèixer 
gent per començar a crear xarxa; és a dir, uns que veien la xarxa com un ens gestionat 
per algú, en aquest cas l’associació, i altres que veien la xarxa com quelcom abstracte, 
canviant, que ningú no pot controlar. Per tant, definir quin tipus de xarxa volien ha 
estat el més complicat, i un cop han definit quin tipus de xarxa els hi falta i voldrien 



 

tenir a l’abast, ha estat molt més fàcil veure el punt de partida per aquesta xarxa i per 
posar-se a l’acció. 
 
Pensem que el més positiu del debat ha estat que al llarg de la jornada, i gràcies a la 
posició d’alguns companys, els participants han passat d’un rol passiu (jo pensava que 
veníem a fer les nostres demandes de què era una xarxa útil per a què l’associació 
agafés les nostres demandes i comencés a fer) a un rol pro-actiu (què puc fer jo per 
començar a treballar aquesta xarxa? Quin és el meu compromís?). 
 
CONTINGUT DEBATUT: 
 
       Què és la xarxa? 
 Xarxa és compartir i no sentir-se sol. 
 És una suma de recursos i una tendència natural 
 Necessitem un sentiment de pertinença al grup 
 Vaig a la xarxa quan necessito alguna cosa, no per aportar 
 Molts cops, són moltes xarxes superposades 
 Cal ser conscients de pertànyer a una xarxa 
 L’Actitud de compartir, ja és fer xarxa 
 Ara discutim del mateix que fa vint anys 
 La gràcia des de joventut és que venim d’àmbits molt diferents 
 L’associació catalana, potser no ha fet prou xarxa? 
 Ja fem prou, cal ampliar-ho a més col·lectius professionals 
 Depenem uns dels altres 
 Necessitem més valor afegit = espurna per fer xarxa útil 
 Si fem una xarxa potent, la gent ja perdrà el cul per entrar 
 Cal fer prendre consciència a la gent, del que li pot beneficiar fer xarxa 
 Estem dient de fer  xarxa amb algú que no  tenen ganes de fer xarxa, moltes 

vegades 
 Cal un esforç per elevar la qualitat de la xarxa i fer-la molt més atractiva 

 
Com fer una xarxa de qualitat? 
 Confusió entre el treball transversal (coordinació entre tècnics d’ajuntaments) 
 Què t’ha d’oferir la xarxa? Igualtat? Importància? 
 Què no funciona? 
 La Diputació de Barcelona, ha creat  intranet com a gestió de recursos i no 

funciona 
 Reconèixer que qui convoca sempre per temes de joventut és l’administració 
 Una xarxa no té centre, no puc parlar com a tècnic de joventut d’un 

ajuntament, si no com a jo. 
 Objectius comuns de la xarxa? 
 Participació lliure i espais de participació 
 No coneixem prou l’associació catalana 
 Una xarxa necessita uns canals de comunicació efectius 
 No tenim consciència de que existeix xarxa 
 Les xarxes que funcionen tenen una missió molt clara i encara no l’ha tenim 
 Som nosaltres que hem de crear la xarxa, no esperar que ens la creïn de fora. 



 

 Jo m’apunto als llocs si m’ho passo bé... 
 
       Què funciona, que va bé? 
 Les relacions personals, sentir-nos pròxims els uns dels altres, la curiositat 

(compartir experiències),  
 Cal agafar l’hàbit d’explicar-nos i compartir 
 Prioritat = A més resposta dels altres 
 Identificar-me amb interessos 
 Ser constant 
 Ser actiu en tots els entorns que ens movem 
 Què us falta a les persones que no sou proactives amb aquesta xarxa? 
 Bon tracte i boca a boca 
 Objectius i valors comuns 

 
       Què volem aconseguir? 
 Gent, participació més intensa per tal de generar coneixement i compartir-lo 
 Com més participem, més recursos 
 La xarxa no té per què ser l’associació. Objectiu: Crear xarxa conjunta entre 

diferents col·lectius o entitats 
 Darrere d’una xarxa hi ha algú que l’impulsa 
 Quina és la idea? Plataforma informàtica? 
 Visibilitat i marca d’aquesta xarxa, reconeixement i  identitat 
 Ens cal constituir una nova entitat? Aquest és el dubte.... Cal una aliança 

d’entitats? 
 Necessitem un grup motor 
 Una pàgina web és essencial 

 
       Qui volem que hi hagi a la xarxa? 
 Màxima obertura, si considero que treballo amb joves 
 Que tothom que treballi amb joves tingui un espai comú d’intercanvi 
 En una xarxa hi participes o no hi participes 
 Principis i valors 

o Obertura 
o Horitzontal (no jerarquia) 
o Innovació 
o Col·laboració 

 Màxim ús de l’eina, mínima estructura possible 
 
       Què tenim? 
 Tenim moltes persones, coneixements, entitats, hospici de les administracions, 

recursos i continguts del dia a dia (que de moment no són compartits) 
 Tenim una necessitat de compartir i rebre ajuda 

 
       Què necessitem? 
 Grup motor, per impulsar (integrat per qui vulgui directament) 
 Crear espais de treball 
 Petició a les entitats a que destinin algun suport al grup motor (persones ) 



 

 Que el grup motor sigui heterogeni  
 Per la xarxa no necessitem diners, per activitats de la xarxa sí. 
 Espais de comunicació (espais físics) 

 
       Què fem? 
 Primer exposar tot això al BYWT 
 Convocatòria per a crear grup motor 
 Encarregar-li al meeting que faci la convocatòria per generar el grup motor 
 Transformar la plataforma del meeting per a crear la nova xarxa 
 Comportar-me com a xarxa i difondre el projecte 
 Transmetre actitud de xarxa 
 Començar a connectar amb la gent 

 
CONCLUSIONS: 
Volem compartir, ser proactius, ens agrada la part humana de la xarxa 
Cal saber demanar i expressar les nostres necessitats 
La xarxa ha d’estar en constant moviment 
Tenim xarxa però ens costa fer-nos conscients 
Transversalitat de la gent que treballa amb joventut 
Caldrà tornar a casa i no oblidar-nos del que hem fet aquí 
M’afegeixo ara al tren o espero a veure si funciona per tal de pujar al tren..... 
 
REFLEXIONS DE LA JORNADA: 
Hem concretat i hem reflexionat. 
Hem obert noves perspectives. 
La gent comenta que el grup era massa reduït sobretot a la tarda que només s’han 
quedat set persones. 
 

 


