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APORTACIONS REALITZADES AL GRUP ( BLOC 3A) 

 

Principis/criteris que han d’orientar el treball amb joves  

Proximitat:  

El treball amb joves s’ha de fer des de la proximitat, escoltant –los què diuen, què 

pensen, què proposen, amb un acostament distès i amb bon humor. 

Igualtat i diversitat: 

El sistema d’atenció ha de tenir present la igualtat d’oportunitats tenint en compte la 

diversitat de joves, tot fent accessibles els recursos i treballant per construir espais de 

referència que ajudin els joves en el seu procés. 

Flexibilitat:  

La nostra manera de treballar ha de ser flexible, amb capacitat d’adaptar-nos a cada 

context innovant en les metodologies i planificant les actuacions. 

Aprenentatge:   

El sistema d’atenció als joves  ha de treballar entenent que el procés d’intervenció  ha 

de permetre generar oportunitats d’aprenentatges tant pel jove com per l’adult. Aquesta 

intervenció  ha de tenir una certa continuïtat per produir canvis. 

Visibilitat: 

El sistema d’atenció ha de  donar visibilitat al jovent i a les seves iniciatives. Cal 

reconèixer els joves i posar-los  en valor. 

 

Anàlisi de les necessitats que tenen els joves: Quines necessitats tenen actualment els 

joves?  

 

Cobertura de necessitats bàsiques 

- Els joves tenen necessitats bàsiques que cal cobrir com ara habitatge, ocupació, 

educació o salut. Sovint les condicions amb les que es troben són molt precàries.  Fins 

i tot hi ha joves que no tenen cobertes les necessitats alimentàries 

Manca de referents positius 

- Els joves necessiten acompanyament i tenir referents positius, no només referents 

professionals o adults sinó també entre els propis joves. 

- Cal que els joves tinguin valors i criteri propi per poder fer front a la societat consumista 

Habilitats socials i comunicació 

- Als joves els manca desenvolupar habilitats socials que els permeti relacionar-se millor 

i aprendre a comunicar el que senten, pensen i volen. 



Despertar la consciència 

- Cal obrir la ment dels joves i despertar la consciència. Els joves necessiten informació i 

prendre consciència del món al que viuen, els riscos que comporten determinades 

pràctiques, etc. Necessitem obrir la visió del món que tenen i mostrar-lo totes les 

opcions.  

Reconeixement 

- Cal que els joves es sentin reconeguts, que millori la seva autoestima i donar-los 

visibilitat. Aquesta autoestima i reconeixement amb mirada positiva és necessària 

perquè vagin construint la seva pròpia identitat.  

Ritmes 

-  Cal que els joves aprenguin a gaudir del seu temps. Sovint viuen en la necessitat 

d’una immediatesa que no els ajuda a gaudir del que tenen o del que fan. 

- La resposta ràpida a les demandes no hauria de solventar les necessitats dels joves 

ràpidament sinó d’iniciar l’acompanyament i que entenguin la complexitat del món on 

viuen. 

-   

Autonomia 

- Necessitat d’espais autònoms on els joves es puguin organitzar. Es fa necessària una 

revisió del paper de l’espai públic.  També calen espai refugi on els joves es puguin 

socialitzar i connectar amb altres en espais reals i no virtuals. 

- Cal permetre als joves la possibilitat d’equivocar-se. Han de provar, tenir espais 

d’aprenentatge amb un acompanyament adult perquè vagin fent la transició a la vida 

adulta. 

Oci ,lleure i cultura 

- Necessitat de poder accedir a una oferta de lleure i oci que no sigui consumista i de 

poder accedir a una oferta cultural assequible. S’obre un debat sobre si la cultura ha de 

ser gratuïta o no i quins són els missatges que es transmeten quan s’ofereixen 

activitats gratuïtes que els joves acaben per no valorar. Cal educar els joves en el 

consum de la cultura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anàlisi de la resposta del sistema d’atenció a les necessitats detectades: En quina 

mesura estem donant resposta?Quines necessitats tenen actualment els joves?  

 

Resposta aïllada 

- Actualment la resposta que estem donant des del  sistema d’atenció és aïllada i 

descoordinada. Cada agent fa el que bonament pot, però són respostes aïllades. 

Resposta discontinua 

- Hi ha una manca de continuïtat en els recursos. Sovint s’impulsen iniciatives aprofitant 

subvencions en clau d’oportunitat i després aquests programes no tenen continuïtat en 

el temps. 

Adequació de la resposta i expectatives 

- En ocasions hi ha respostes que no estan incidint prou en la necessitat que es vol 

atendre. Per exemple  el programa de garantia juvenil, malgrat el que es publicita, no 

resol les necessitats reals. A més tal i com està muntat el programa, el tècnic pot 

projectar un itinerari formatiu i a mig camí pot passar que vingui una empresa i el tregui 

per oferir-li un curs diferent. De vegades sembla un més un programa per controlar els 

joves que no pas per atendre les seves necessitats.  

 

-  En l’àmbit laboral hi ha un clara manca d’expectatives. Abans es podia orientar als 

joves perquè es formessin i tenir formació era porta d’entrada a la feina. Ara, aquesta 

formació ja no és cap garantia de res. 

 

- En alguns programes  concrets com ara la formació dual, de vegades els joves són 

molt exigents, tenen poca cultura de l’esforç i creuen que serà tot molt fàcil. 

Àmbits prioritaris 

- Es valora que hi ha determinats serveis on cal que el sistema d’atenció respongui, com 

ara educació, ocupació, habitatge o salut.  En altres àmbits com ara el lleure es 

planteja el dubte de fins a quin punt hem de donar resposta, ja que sovint aquesta 

intervenció va en detriment de la seva autonomia. Caldria deixar els joves que 

s’organitzin i s’ho muntin ells. Sovint s’han dissenyat serveis o programes sense haver 

fet una bona diagnosi i sense que la gent jove participi. 

Incoherències 

- De vegades el sistema respon de manera incoherent. Per exemple existeix el discurs 

de potenciar l’autonomia i apoderar els joves, però per contra no es permet o faciliten 

espais d’autogestiò perquè exercir aquesta autonomia. 

Intencionalitat  

- Malgrat totes les dificultats es reconeix que en els darrers anys  existeix una 

intencionalitat en les polítiques de joventut i que es planifiquen les actuacions, i això és 

positiu. 

 



Estratègies que caldria impulsar per millorar el sistema d’atenció als joves 

- Treballar perquè les administracions competents garanteixin l’exercici de drets 

bàsics dels joves com ara l’accés a l’habitatge, el treball, l’educació o la salut. Cal 

centrar esforços en cobrir aquestes necessitats bàsiques . Des dels professionals del 

treball amb joves podem mediar per posar en valor les capacitats del jovent i intentar 

que es tinguin en compte altres criteris de valoració, per exemple a l’hora de trobar una 

feina. 

 

- Buscar aliances i establir sinèrgies que permetin treballar amb els mitjans de 

comunicació públics i privats  la seva responsabilitat ; revisar missatges que es 

transmeten, donar visibilitat, posar en valor la dimensió pedagògica dels mitjans, etc. 

Començar pels mitjans locals com a primer pas per incidir també en els generals. 

 

- Construir projectes educatius on els joves siguin els protagonistes. Comptar amb 

les entitats perquè canalitzin els interessos i iniciatives, potenciant projectes 

d’autogestió amb  l’acompanyament de l’adult. 

 

- Afavorir espais de trobada i intercanvi entre joves de diferents realitats i 

procedències que permetin enriquir-se amb visions diferents. 

 

- Potenciar el treball amb els diferents agents de la comunitat, diversificant les 

activitats i els espais on es desenvolupen. Sortir al carrer a fer activitats pels 

joves implicant entitats i comerços. Obrir vies per tal que els propis joves puguin decidir 

sobre la construcció de l’espai públic. 

 

- Generar una oferta d’oci alternatiu  a l’espai públic, tot impulsant canvis de normes 

que permetin treballar des d’aquests espais sense una presència policial tant coercitiva. 

 

Altres idees per millorar el treball amb joves que no es van desenvolupar 

- Impulsar projectes autogestionats pels joves 

- Fer més treball de carrer 

- Menys prohibicions 

- Organitzar trobades de coordinació 

- Promoure espais lliures 

- Utilitzar les xarxes socials 

- Treballar en clau de suport mutu entre professionals 

- Unificar els discursos 

- Fer bons anàlisi de la realitat 

- Desenvolupar metodologia 

- Treballar també en clau internacional 

- Millorar el finançament públic i privat 

- Promoure l’educació alternativa 

- Treballar la responsabilitat social corporativa de les empreses 

- Coeducació. / No generalitzar i no estigmatitzar 

- Instar a la mobilització 

- Donar-se temps 

- No autocensurar-nos 

- Integració 

- Innovació i creativitat 



- Promoure la desobediència / Ocupar espais 

- Promoure canvis en les polítiques  

- Democratitzar les decisions 

- Visualitzar el treball 

- No centrar-se només en els resultats 

- Promoure valors anticosumistes 

- Acció d’art urbà o teatre de l’oprimit 

- Videojocs, performances 

- Recuperar el carrer 

- Implicar la ciutadania 

- Treballar amb els mitjans de comunicació 

- Obrir els currículums escolars 

- Trencar amb les limitacions horàries 

- Contacte amb el medi natural 

- Educació no formal i informal 

- Promoure canvis a les lleis 

- Fer més activitats esportives, físiques i de promoció de la salut 

- Eliminar normatives 

- Promoure experiències de compartir (cotxes, lloguers,..) Banc del temps 

- Educar en valors i en drets humans 

- Viatjar i aprendre idiomes 

- Jugar 

- Perdre el temps 

- Millora de la comunitat sencera 

- Perdre la por 

- Fer intercanvis 

- Obrir la universitat 

- Renda mínima 

 

 


