
El projecte de la Setmana pels Drets de la Joventut 
s’inspira en l’experiència de la Semana por los Derechos 
de la Juventud que la Fundación SES d’Argentina porta a 
terme des de 2007 a Chapadmalal (Argentina). Aquesta 
bona pràctica aglutina a organitzacions juvenils i socials 
de tot el país durant 4 dies, per promoure el protagonisme 
i la participació juvenil i generar accions que tinguin major 
impacte en les polítiques públiques.

La Fundación SES, en el marc de la xarxa de La Liga Ibero-
americana, ha compartit aquest projecte amb la regió ibero-
americana per tal d’extendre l’experiència i sumar veus joves 
als processos de transformació social i reivindicació de drets. 
Així, sorgeix la iniciativa de replicar de forma adaptada la Se-
tmana a Catalunya. Altres països com El Salvador, Bolivia, 
Equador i Mèxic també s’han sumat al projecte.

A Catalunya, la Fundació organitza la Setmana per quarta 
vegada a Europa. La primera edició va tenir com a tema 
principal l’empleabilitat juvenil com a dret (2010). La se-
gona edició (2011) va posar l’accent en el dret a la parti-
cipació des de l’activisme social i la transformació social. 
A l’edició del 2012 es va abordar la importància del dret a 
participar i no estar exclòs: com a subtemes, es va treballar 
la diversitat sexual, la identitat i la convivència, i per últim,  
l’oci nocturn.

És un espai de reflexió i aprenentatge sobre els drets dels i les joves,  a 
partir de l’experiència de joves de Catalunya i d’altres països. Apostem 
per construir xarxa entre diferents grups de joves, experiències i regions, 
tenint en compte el resultats del projectes i molt especialment els seus 
processos de conformació.

Enguany, la Setmana pels Drets de la Joventut a Catalunya 2013, s’ha 
posat en marxa a partir de la generació del Grup Motor de Joves; mesos 
abans de l’encontre del novembre. Aquest Grup Motor ha participat en 
trobades grupals prèvies, definint els objectius de l’encontre, proposant 
accions concretes i temàtiques a abordar; amb aprenentatges vivencials, 
on han compartit i projectat les seves inquietuds i formes d’entendre 
tant els drets com la seva vulneració.

A partir d’aquí, les propostes dels i les joves es concreten en el disseny 
d’activitats d’aprenentatge, de caire lúdic i educatiu , les quals,  es des-
envoluparan en el marc de la Setmana.

La Setmana pels Drets de la Joventut 2013 pretén els següents objec-
tius:

w Generar i promoure espais de participació i lideratge juvenil, plurals, 
que fomentin la reflexió crítica i activa entre joves, sobre la situació dels 
drets juvenils a Catalunya i al món: fomentar espais que facin visibles les 
estratègies i eines que possibiliten la materialització dels drets, amb les 
pròpies persones joves i les seves experiències com a protagonistes.

w Consolidar un espai de participació concret previ: EL GRUP MOTOR de 
JOVES que lidera el projecte 2013, conformat per joves d’organitzacions 
que treballen amb joves i pels joves, i fruit del treball en xarxa,  acorden 
el projecte i es coresponsabilitzen de la seva execució.

w Donar veu a joves de 15 a 25 anys, per tal que les seves demandes 
siguin escoltades i fer-les protagonistes en l’exercici dels drets.

w Abordar de forma adequada els temes que han plantejat els i les joves 
participants del Grup Motor:

 q Dret a la salut i l’esport: realitat o luxe?

 q Ciutadania Crítica. Defensem els nostres drets! (Via 2.0)

     q Present i futur, la vida, la feina…, aquí o a fora? rets 
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1 de desembre

 CEntrE ESpLAI - El prat de Llobregat (Barcelona)  

Què és la “Setmana pels Drets de la Joventut 2013”?



Les persones joves  
tenim drets específics  
com a col·lectiu?

A nivell mundial, existeix un corrent de pensament so-
cial, sòlid, que considera els joves com un col•lectiu ac-
tiu, responsable i amb identitat. Les persones joves no 
són infants ni persones adultes. La Convenció dels Drets 
de la Infància (1989)1, defensa els drets de la infància i 
l’adolescència, fins als 18 anys, des d’un punt de vista de 
protecció social, respecte als seus drets i deures a nivell 
mundial. Però quins drets tenim els i les joves? Tenim 
drets específics?

Certes iniciatives proposen que les persones joves, a 
partir dels 18 anys, en variable transició de ser consi-
derats i inserits al món dels adults, necessitem un reco-
neixement i una atenció especial.

És per això que, durant la Setmana, ens adherim plena-
ment a la iniciativa pionera a Iberoamèrica de la Conven-
ció Iberoamericana dels Drets dels Joves (15 a 24 anys)2, 
que reconeix els drets i deures de les persones joves, per 
tal d’enfortir els drets aconseguits i treballar per solu-
cionar les situacions més vulnerables en cada territori. 

Aquest recull de 44 articles, descrits específicament 
des de la perspectiva de les persones joves, s’inspira i se 
suma als Drets de la Infància i als Drets Humans3. 

Apostem per una aproximació i anàlisi dels drets de la 
joventut, protagonitzat pels ciutadans i ciutadanes jo-
ves. Parlar de drets, és compartir la visió de societat tre-
ballant per la inclusió social, amb una visió global, des 
d’allò local.

Conèixer la realitat  
dels drets i deures  
de les persones joves

El missatge que hi ha darrera del projecte de la Set-
mana pels Drets de la Joventut és transmetre una vi-
sió positiva de la persona jove com actor compromès 
socialment, com a persona capaç, que contribueix amb 
les seves iniciatives a promoure canvis, per millorar la 
societat, des de la seva implicació i les seves ganes i 
energia positiva.

Existeix una imatge transmesa que mostre als i les joves 
d’avui en dia com els que només es preocupen d’ells 
mateixos; que mostren poc interès pels problemes so-
cials que els envolten… Aquesta imatge és distorsiona-
da, doncs per contra, hi ha milers de joves implicats a 

entitats socials, emprenedors/res, vinculats al món de 
l’estudi i la formació (mòduls, cursos, etc.) i molts joves 
que lideren processos de transformació en les seves vi-
des, amb voluntat transformadora i construint canvis.

És en aquest context, la Setmana pels Drets de la Jo-
ventut 2013 es presenta com un espai on els i les joves 
tenen l’oportunitat per plantejar-se preguntes, per re-
flexionar i reivindicar el seu protagonisme a la societat.

Els joves del Grup Motor, en les sessions preparatòries 
han expressat la necessitat d’abordar tres temàtiques 
concretes, molt diverses i amplies:

Els eixos de la Setmana 
2013 són: dret a la  
salut i l’esport,  
ciutadania crítica  
i present i futur laboral 

TEMA 1. Dret a la salut i l’esport: realitat o luxe? 
La reflexió dels joves del Grup Motor a les trobades de 
dinamització posava de relleu la dificultat de la pràcti-
ca esportiva des d’una vessant saludable i de l’accés de 
tothom. 

Alhora és una dificultat poder accedir a ser monitor es-
portiu o professional de l’esport, ja que els estudis per 
incorporar-se a aquetes professions no estan a l’abast 
econòmic de la majoria. 

Per tant, és l’esport un eina d’exclusió més? Com po-
dem abordar el tema?

TEMA 2. Ciutadania Crítica. Defensem els nostres 
drets! (Via 2.0) Els i les joves de les trobades en el 
Grup Motor han compartit el seu neguit pel dret a la 
intimitat a les xarxes socials, els rumors a Internet… 
D’altra banda, la visió social que es projecta de les per-
sones joves, en general, és negativa. 

En realitat, qui està en perill? Els joves o la societat que 
té por dels joves? Les opinions, els neguits, la veu dels 
joves és escoltada per les autoritats? La democràcia ac-
tual conforma ciutadania crítica? Hi ha una real llibertat 
d’expressió, des de la mirada dels i les joves?

TEMA 3. Present i futur, la vida, la feina… Aquí o 
a fora? Sense dubte la manca d’oportunitats laborals a 
l’Estat espanyol, preocupa als i les joves del Grup Motor. 

Com a joves, quina alternativa existeix davant d’un atur 
juvenil de més del 50%? Sortir a fora és la resposta? 
Quines situacions viuen els joves fora de casa, lluny 
dels seus? Quines oportunitats hi ha a l’estranger?

1 Convenció sobre els Drets dels Infants, de les Nacions Unides (1989)
2 Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes (2005); promoguda per la Organización Iberoamericana de Juventud (OIJ)

3 Declaració Universal dels Drets Humans (1948); promoguda per l’Organització de les Nacions Unides (ONU)
4 TRILLA, J. i NOVELLA, A (2001) Educación y participación social de la infancia. Revista Iberoamericana de Educación, 26, 137-164.http://www.rieoei.org/rie26a07.htm

5 HART, ROGER. La escalera de la Participación. 1993 http://www.formacionsve.es/salida/documentos/17.pdf
6 KRAUSKOPF, DINA. Dimensiones críticas en la participación social de las juventudes. En Publicación: Participación y Desarrollo Social en la Adolescencia. San José: Fondo de Población de Naciones Unidas 1998



 

Programa d’activitats

Divendres 29 de novembre 2013

9:15 hores Benvinguda  

9:30 a 10:00 hores Jornada d’Experiències d’Aprenentage   

 Servei en l’àmbit del lleure

10:15 a 11:15 hores Conferència “L’impacte dels projectes   

 d’aprenentge servei”

 A càrrec de Luis Maria López – Aranguren,  

 Fundación Tomillo

11:15 a 12:00 hores I taula d’experiències

 1. “Geolocalització al Servei de la   

 Ciutadania”. Fundació Catalana de   

 l’Esplai. El Prat de Llobregat, Barcelona,   

 L’Hospitalet, Sant Feliu de Llobregat. 

 2. “Projecte de Custòdia del Territori”. Àrea  

 Ambiental de l’Associació Catalana de Cases  

 de  Colònies. Ogassa- Girona. 

 3. “Projectes ambientals realitzats pels   

 joves: Aprenentatge-Servei i Camps   

 de Treball”. Àrea Ambiental de l’Associació  

 Catalana de Cases de  Colònies. Castelldefels.

 4. “Rehabilitem la placeta del barri de Sant  

 Cosme!”. Esplai GISC. El Prat de Llobregat. 

 5. “Actuem al Barri!” Esplai Guadalhorce. Terrassa.

12:15 a 12:30 hores pausa cafè

12:30 a 13:45 hores II taula de bones pràctiques

 6. “7è ART”. Esplai Nus. Sant Joan Despí.

 7. “Agents Actius Comunitaris”. Casal   

 dels Infants, Acció Social als Barris. Projecte  

 Casal Jove Atlas. Barcelona. 

 8. “Conecta Joven”. Fundación Esplai,   

 Instituto Municipal de Cultura y Juventud de  

 Burjassot , Asociación la Rueca. Catalunya,  

 València i Madrid. . 

 9. “Tresca Jove”. Fundació Catalana de   

 l’Esplai. Cornellà de Llobregat. 

 10. “Segurança sobre Rodas”. Fundação da  

 Juventude. Portugal.  

13:45 a 14:00 hores presentació “Cap menjar a la brossa”

14:00 a 16:30 hores Dinar

16:30 a 19:30 hores  Visita entitats

19:30 a 23:30 hores Sopar a palau Alòs i Gimcana nocturna per  

 Barcelona

Dissabte 30 de novembre 2013

9:30 a 10:15 hores Obra “Quina tela!”, de la companyia Xucrut-teatre

9:30 a 10:15 hores preparats per transformar-vos: fotomaton matiner 

10:15 a 14:00 hores tallers: proposar X transformar I

 • Taller: esport i salut
 • Taller: ciutadania crítica 2.0

 • Taller: feina per als joves a l’estranger

10:15 a 14:00 hores Seminaris de la Federació Catalana de l’Esplai

 • Quina història hi ha al darrera del que mengem?
 • Canvis individuals o ens podem organitzar? 

11:30 a 12:00 hores pausa cafè i activitat col·lectiva

13:30 a 15:30 hores Dinar

15:30 a 16:30 hores Qui és qui? Espai de coneixença i intercanvi

16:30 a 20:00 hores tallers: proposar X transformar II
	 • Taller: esport i salut
 • Tallers: ciutadania crítica 2.0
 • Taller: feina per als joves a l’estranger

20:30 a 00:00 hores Sopar, vetllada i concert

Diumenge 1 de desembre 2013

9:00 a 10:00 hores Esmorzar

10:00 a 12:00 hores Dinàmica participació

12:00 a 12:30 hores Cloenda

Com puc participar? 
Inscripcions 

Per tal de garantir la participació de totes 
les persones joves que vulguin assistir a 
l’activitat, ja sigui individualment o en grup, 
podeu fer la vostra inscripció al blog de la 
Setmana.

Podreu trobar tota la informació al blog de la 
Setmana:
projectes.esplai.org/setmana-drets-joventut

La Comunitat virtual de la setmana

L’objectiu de la comunitat virtual és que to-
tes les persones que hi vulguin participar ho 
puguin fer els dies previs, i durant la mateixa, 
i posteriorment, independentment de la seva 
participació presencial.

La setmana pels drets de la Joventut ja fa dies 
que ha començat virtualment, anima’t a parti-
cipar i fes-te membre de la comunitat virtual.

Blog
projectes.esplai.org/setmana-drets-joventut/
Facebook
www.facebook.com/setmanadretsjoventut
Twitter
www.twitter.com/setmanajoventut

Organitza

Amb el suport de


