
 

 
Be Youth Worker Today  
 

Bloc 1B: La creació de xarxa, per què? i per a què? 
Dinamitzadora: Núria Rodríguez, nrodriguezr@gencat.cat 
 
Objectiu – En aquest grup es va voler definir entre diferents perfils i disciplines              
professionals, què és fer xarxa, si la estan fent correctament i com es pot millorar. Una                
definició que ajudi a concretar què pot voler dir, Xarxa Catalana de Professionals del              
Treball amb Joves (grup català) i European Youth Workers Network (grup europeu), i             
volen construir aquests conceptes amb el debat, les reflexions i les idees que sorgeixin              
en aquest grup de treball cooperatiu. Aprofundir en allò que és l’objectiu fonamental             
del bloc: esdevenir el lloc de partida d’una xarxa útil, independentment de la institució              
i la disciplina de la qual provinguin o ens el contrari, desestimar l’opció de xarxa i                
repensar-ne una altra.  
 
Participants 
Helena Guiu Juhé- Espai Jove la fontana 

Alícia Aguilera Martínez-Espai jove Garcilaso. 

Mª José - Diputació de Barcelona 

Joan - Ajuntament de Barcelona 

Sergi González Comas- BYWT 

Diana Perea- BYWT 

Joan- centre de protecció de menors 

Elisabet- Alumna d ‘animació sociocultural 

 
 
LÍNIES DE DEBAT 

 
La dinàmica es va plantejar amb la intencionalitat de crear un debat que permetés anar               
obrint i tancant temes sense la intenció d’arribar a un consens. El moment de consens, es va                 
donar per decidir quines conclusions portarien al debat del dia següent. Tot i així el clima va                 
ser molt positiu i constructiu i es va crear bastant consens en moltes de les idees que es                  
plantejaven. El debat es va estructurar en dues parts i es va intentar contestar tres               
reflexions.  
 
MATÍ  
 
Primera reflexió: Quines necessitats tenen actualment els joves i en quina mesura            
estem donant resposta?  
 
En aquest primer moment es va proposar analitzar quines són les principals amenaces i              
oportunitats que es troben els treballadors/es i professionals amb joves a l’hora de             
formar part d’una xarxa de professionals o de crear-la.  
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Per facilitar la reflexió, es va fer un anàlisis de com eren els i les joves amb els que                   
treballaven les persones participants del grup. L’objectiu era visualitzar si es treballava            
per un col·lectiu de joves molt homogeni o heterogeni, i alhora fer visible que en cas                
que es crees a xarxa donés resposta a les necessitats diverses dels i les joves.  
 
 
Les preguntes que se’ls va fer eren : Com pensen els joves pels que treballen/ Com                
actuen, com es senten i com es mouen. 
Respostes:  
El perfil de joves que atenen, són usuaris/participants principalment adolescents, fins           
la franja de 18-20 anys. La franja de20 a 29 , almenys les persones participants no hi                 
actuaven directament.  
Sobre les necessitats dels joves destacaven que entre nois i noies hi ha moltes              
diferències. Els nois necessiten ser més escoltats i les noies tenen molta pressió de              
l’estètica . En general es destaca baixa autoestima , manca d’habilitats personals i que              
donen poc valor a la comunitat . 
Com es mouen, depèn de l’edat, el que destaquen és que les noies tenen més               
motivacions acadèmiques que els nois i molts joves els costa sortir de la zona de               
confort i els costa motivar-los.  
Lligat a la necessitat de crear una xarxa, es va obrir el debat de si la xarxa havia de                   
donar resposta a: 

➢ les necessitats dels joves de tots els perfils ( sense excloure a ningú), o sigui               
creant un sistema d’atenció integral de tota la gent jove.  

➢ les necessitats dels professionals ( de l’àmbit de l’educació formal i no formal) .              
Plantejant si aquesta havia de ser una plataforma, o un sistema (espai de             
coneixement). 

 
Sense diferenciar aquestes dues necessitats, es van extreure una sèrie de           
característiques que haurien de tenir la xarxa:  
- Ha de ser oberta, unir els professionals del àmbit de l’educació formal i no formal i                 
també a tot tipus de joves per no excloure a ningú.  
- Ha de recollir les necessitats i les potencialitats dels  i les joves. 
- Que ofereixi recursos pensats per donar resposta a diferents necessitats.  
- Que ajudi sortir als i les professionals de joventut de la “zona de confort”( del nivell                 
local o del lloc on es treballa) i que la xarxa sigui peça clau per poder facilitar la                  
connexió entre professionals i alhora que els recursos estiguin a la ma de tots els i les                 
joves.  
 
Les conclusions d’aquesta primera reflexió, que van servir de base per respondre a la              
següent pregunta, van ser:  
 
AMENACES DE CREAR UNA XARXA OPORTUNITATS DE CREAR UNA XARXA 
Desconeixement i desconfiança entre    
els participants  

Interdisciplinarietat ( professionals de    
l’educació formal i no formal) 

“Etiquetes”: On és la frontera entre els       
joves i els professionals? No separar      

Que sigui oberta a les necessitats i       
oportunitats dels joves 



 

caldria de buscar la manera de treballar       
de manera integral 
Que la xarxa doni resposta únicament a       
la gent jove problemàtica 

“Vendre’s” : que permeti una projecció      
del youth worker. Amb la xarxa poder       
crear una “marca” de youth worker. 

Que es centri amb els joves adolescents Recurs “porta”, que permeti donar     
recursos de manera integral als     
professionals ( Formació, coneixements,    
compartir experiències, etc). Sortir de la      
“zona de confort” ampliar-la a mes més       
mirades. Que serveixi per tenir força per       
canviar temes socials o posar-los a      
“l’agenda”.  
 

Que hi hagi un excés de burocratització       
que no es creï una oficina tècnica 

 

 
Segona reflexió. Identificar 5 elements bàsics que ens ajudin a definir que és una              
xarxa de professionals i per a què ha de servir.  
 
Un cop feta la reflexió sobre quines necessitats o oportunitats havia de respondre la              
xarxa es van fer dues preguntes: Què és o com hauria de ser la xarxa de professionals?                 
I per a què ha de servir? 
 
QUÈ ÉS O COM HA HAURIA DE SER UNA XARXA? Es van arribar a tres grans                
conclusions: 
1) Que hi hagi diversitat de perfils ( professionals i joves/societat civil i institucions),              
que sigui dinàmica i flexible, això vol dir que hauria d’incorporar als múltiples             
professionals de totes les disciplines i àmbits recollint les necessitats i oportunitats del             
context. Evitar crear una oficina tècnica, es prioritza que sigui col·laborativa i            
voluntària. Evitar enrocar-se a un tema, en el moment que deixa de tenir interès hauria               
de caure, en aquest punt va sorgir el tema de com es podien organitzar, una opció que                 
es plantejava és a través de comissions unint interessos i que fos autogestionada. .  
Donada l’amplitud d’aquesta diversitat, que se li volia donar a la xarxa, es va proposa               
canviar el nom , en comptes de xarxa de professionals, xarxa de youth workers ( inclou                
professionals, voluntaris i gent jove que treballen amb i pels joves) 
2) Plataforma per influir a la societat, que les temàtiques que es treballin formin part               
del debat social pel benefici del i la jove. I que se’n parli als mitjans de comunicació. 
3) Ha de ser “molona”, han de venir ganes de ser-hi , ha de ser un espai on la gent                    
també s’ho passi bé i no reproduir les metodologies que ja es practiquen ens els llocs                
de treball. Si per exemple, a la feina es fan moltes reunions, doncs el que menys bé de                  
gust és trobar-se per fer una nova reunió. 
 
PER A QUÈ HA DE SERVIR? 
4) Per generar recursos : ha de ser útil entre “nosaltres” entre els youths workers, que                
sigui font d’informació i “interconsulta” , compartir pràctiques /experiències de la           



 

societat civil i les institucions, aculli coneixement i que en produeixi, generant xarxa             
d’aprenentatge continu.  
 
5) Per generar discurs: Capacitar/ crear coneixement / generar discurs que cuidi al             
professional i que es senti acompanyat.  
 
6) Per a què sigui un espai reivindicatiu ( del que es fa malament o no es fa i de bones                     
pràctiques) i de reconeixement al professional, posant en valor la feina que fan els i               
les joves i els professionals.  
 
 
 
TARDA  
Passat el matí amb les idees consensuades, a la tarda es pretenia tornar a obrir el                
debat i aprofundir més amb les temàtiques, buscant estratègies de com           
desenvoluparien aquestes elements. Per això es va obrir una tercera reflexió :  
A la tarda van faltar dues persones ( Joan- ajuntament de BCN i Helena de Espai Jove                 
Fontana), que ja ens havien avisat que no es podrien quedar.  
 
Tercera reflexió: Quines estratègies hauríem d’impulsar per obtenir més i millor           
impacte amb una xarxa de professionals? 
 
A partir dels elements definits el matí es va dividir el grup i es va fer una pluja d’idees                   
en format d’estratègies:  
1) Que hi hagi diversitat de perfils. 

− Construir una visió comuna i definir quins són els valors o la visió del              
professional que treballa amb els joves. 

− Portar un llenguatge que s’entengui, no entrar amb tecnicismes. Que la           
comunicació no es basi en conceptes que portin confusió sinó prioritzar           
l’entesa, Parlar amb un llenguatge entenedor i seductor , no el propi de cada              
àmbit. “Si canviem el llengautge , canviarem la nostra forma de pensar” 

  
2) Plataforma per influir a la societat 

− Que serveixi per un reconeixement professional “ bones pràctiques”, es podria           
fer una certificació de bones pràctiques , donar premis ( tipus “estrella            
Michelin”): fer visible ( el què és positiu) allò invisible.  

− Tenir en compte altres xarxes que funcionen: Xarxa espurna. Complicitat de les            
xarxes que ja estan creades que s’integrin que no serveixin per passar l’estona. 

− Permeti influenciar en reduir la càrrega d’estigmes i d’etiquetes de la gent jove. 
− Consensuar uns valors o uns idearis per motivar a la gent a participar: que              

permeti una nova via i nous valors. 
− Ha de ser útil pels joves. 

 
3) Ha de ser “molona”:  

− La xarxa ha de fer visible que respon a unes necessitats.  



 

− Imatge de la xarxa atractiva clar i potent i que se’n parli als mitjans de               
comunicació ( fer vídeos virals, petits producte audiovisuals amb “gags”,per          
exemple) 

− Espai relacional, que la gent pugui gaudir i s’ho passi bé, si cal fer una festa es                 
fa. 

− Si es volen resultats diferents s’han de fer coses diferents. 
− Amb una metodologia diferent, per exemple generar grups de treball o taules            

territorials per àmbits o temàtiques , per definir i gestionar les demandes.            
Sortir del format reunions, venir a la xarxa “ha de valdre la pena”. 

− Que sigui viva i diversa. 
− Ha de ser voluntària i gratuïta que generi oportunitats  
− Crear una “marca”. 

 
4) Per generar recursos 

− Aporti recursos valuosos i útils, però no amb la intencionalitat de “producció “             
sinó que generi intercanvis socials a base de compartir experiències. 

− Aportar formació que sigui útil per treballar amb els joves 
− Donar informació que sigui curta i clara, entenedora per tothom ( recollint            

diverses disciplines) 
− Incorporar la xarxa on line quan la off line ja existeixi, aquestes han de coexistir.  

 
5) Per generar  discurs: 

− Posicionar-se a nivell discurs de com volem que ens vegin. 
 
6) Per a què sigui un espai de reconeixement i reivindicatiu 

− Evitar paternalismes 
− Treballar per sortir de la zona de confort 
− Cal que des de la xarxa sorgeixi un missatge potent que incideixi en l’imaginari              

de la societat ( impacte estil “polseres vermelles) 
− Una proposta seria tenir un carnet de “youth worker” que facilités l’accés a             

diferents serveis. Que  faciliti resoldre problemes 
 
Tancament: 
Al llarg del dia van sorgir moltes idees, però hi havia unes que eren idees força i que                  
s’anaven repetint, aquestes són les que es volien transmetre l’endemà al plenari.  
La pregunta que el grup volia respondre era: quins han de ser els ingredients per crear                
una plataforma o xarxa de YOUTH WORKERS? 
Apunt important: un debat previ que va sorgir en el moment de formular aquesta               

pregunta, es va plantejar el dubte de si el concepte “xarxa” recollia tot el que s’havia                
dit al llarg de dia del què havia de ser una xarxa. Una part del grup consideraven que                  
potser el concepte “plataforma” ampliava més la idea. Donat que no es va arribar a un                
consens total es van deixar les dues paraules. I un altre canvi important a destacar,               
també vingut pel debat generat per tot el dia, és que la xarxa no es digués de                 
professionals sinó de youth workers, en aquests cas si que hi va haver consens per part                
de tot el grup.  
 



 

Els ingredients bàsics per crear una xarxa/plataforma són ( no vam tenir temps de              
prioritzar):  

● Que no sigui excloent. 
● Atractiva i porti el que no aporta el camp laboral: No repetir ni continguts, ni               

metodologia. 
● Ha de ser “molona”: motivadora i divertida. 
● Aportar coneixements , creixement personal i professional i alhora ha d’aportar           

contactes per tal que sigui una xarxa relacional. 
● Ha de de ser una xarxa que cuidi/acompanyi /reconèixer el youth worker. 
● Permeti Intercanvi social ( donar i rebre)- Espai per compartir no cal que sigui              

productiva. 
● Voluntària i gratuïta. 

 
I com a conclusió del debat, és que cal una continuïtat que no es quedi el debat amb                  
aquestes jornades, sinó que es continuï pensant i debatent sobre la xarxa ( cal una               
“segona cocció”)  .  
 
 
 
  


