
 

ESTRATÈGIES PER MILLORAR EL SISTEMA D’ATENCIÓ ALS JOVES PER DONAR 

RESPOSTA A LES SEVES NECESSITATS 

Idees força 
 

 

 

1. CREAR ESPAIS AMB JOVES PARTINT DELS SEUS INTERESSOS I LES SEVES MANERES            

DE FER.  

Participació/flexibilitat/coneixement d’un mateix/experimentació/satisfacció a curt i llarg 

termini 

 

Els joves han de ser partícips de la conveniència o no de la creació d’aquests espais, definir                 

els seus interessos i manera de desenvolupar-los. Però, per tal que puguin fer-ho, és              

necessari entrenar-los a utilitzar aquests espais de decisió, a prendre decisions:  

o Per una banda, des de la infantessa, amb continuïtat en les etapes de la vida,               

creixent amb espais que t’ho permetin desenvolupar des de la infantessa.  

o Per una altra, amb continuïtat en el temps, fugint de plans de curta duració o               

amb aturades a durant l’any.  

o Amb diferents intensitats, amb la capacitat de provar i experimentar, amb           

possibilitat de canvi.  

 

Per aquesta estratègia caldria treballar i buscar complicitats amb els instituïts i les             

administracions locals.  

 

2. INTRODUIR EL TREBALL AMB I DES DE LES EXPERIÈNCIES ARTÍSTIQUES  

Creació/experimentació/coneixement d’un mateix/autoaprenentatge 

 

Introduir les experiències artístiques com instrument de treball d’altres temàtiques, com a            

experiència en si mateixa, com eina de creació d’activitat fora de la xarxa de consum com a                 

públic i com a oportunitat de gaudi de la cultura. 

 

3. APROPIAR-SE DE L’ESPAI PÚBLIC, VISBILITZAR EL COL·LECTIU 

Flexibilitat/diversitat 

 

És necessari crear situacions que aproximen a l’espai públic, permeti apropiar-se d’aquest i             

doni visibilitat al col·lectiu. Aquesta exercici passa per sortir al carrer, però també per trobar               

nous aliats que contribueixin a positivitzar els joves.  

 

Aquesta apropiació de l’espai públic ha de començar per les activitats que ja estem              

realitzant, buscant complicitats amb altres col·lectius i amb l’administració local. I mica en             

mica, anar creixent... 

 

4. FER XARXA AMB PROFESSIONALS D’ALTRES ÀMBITS I XARXES JA EXISTENTS 

Flexibilitat/diversitat 

 



El col·lectiu de joves és divers i requereix de diversitat de respostes a les seves 

potencialitats. Hem de fer xarxa amb altres professionals perquè la mirada interdisciplinar            

ens aporti una nova visió sobre aquelles accions que ja estem desenvolupant i afavoreixi la    

construcció conjunta de noves estratègies. Com a primer pas, cal crear espais per             

conèixer-nos, per posteriorment formar-nos junts i crear espais de treball.  

 

Aquests professionals poden venir del camp de l’educació, la salut, la justícia juvenil,             

joventut, etc.  

 

 

5. AVALUAR LES ACCIONS I LA PRÀCTICA 

 

És necessari introduir l’avaluació com una fase de la nostra pràctica (amb recursos i temps),               

treballant-la des de diferents mirades, tant la del professional de joventut, altres            

professionals i la dels /les joves.  Això ens permetrà:  

 

 Comunicar, explicar allò que es fa , dotar-nos d’arguments.  

 Comprovar si funciona, si cal continuar io eliminar.  

 “Monetaritzar”: hem d’’aprendre a quantificar els beneficis de les accions, quin           

impacte econòmic tenen.  

 Amb continuïtat, tenint en compte que les accions poden tenir un impacte a mig              

llarg termini.  

 

Lligada a aquesta última estratègia, cal GENERAR CONEIXEMENT a partir de la pràctica en              

l¡’atenció als joves. Això implica: fer recerca, pensar i escriure sobre allò què fem, connectar               

la teoria i la pràctica, fer un retorn  

 


