
El projecte de la Setmana pels Drets de la Joventut sorgeix 
a partir de la inquietud i la possibilitat de replicar de for-
ma adaptada a cada realitat a la regió d’Iberoamèrica, la 
Semana por los Derechos de la Juventud que la Fundación 
SES porta a terme des de l’any 2007 a Chapadmalal (Ar-
gentina). Aquesta bona pràctica aglutina a organitzacions 
juvenils i socials d’Argentina i també de la regió iberoame-
ricana, i és una oportunitat per a la participació i el prota-
gonisme juvenil.

Argentina ha compartit aquest projecte amb tota la re-
gió iberoamericana a través de la rèplica adaptada de la 
proposta de la Setmana pels drets de la joventut, on han 
participat més de 3.000 persones de 2007 al 2010, entre 
joves de Catalunya, El Salvador, Nicaragua, Guatemala, 
Hondures o Mèxic.

Durant el mes d’octubre del 2010 a CENTRE ESPLAI es 
va celebrar la primera Setmana pels Drets de la Joventut 
a Catalunya, l’eix central de la qual va ser l’empleabilitat 
juvenil com a dret. La fita per al 2011 és poder consolidar 
aquesta activitat a més països de la regió iberoamericana 
i ampliar l’espai de participació democràtica dels i les jo-
ves. Tot fomentant l’exercici dels seus drets i deures com 
a ciutadania activa i com un valor afegit a la construcció i 
incidència en les polítiques públiques de cada país.

És un espai de reflexió i aprenentatge sobre els drets dels i les joves,  
des de l’experiència de joves de Catalunya i d’altres països. Tenint 
en compte la connexió global-local que caracteritza el món on vivim, 
amb una mirada oberta que trenca les jerarquies tradicionalment as-
signades al Nord i al Sud, perquè apostem per construir xarxa entre 
diferents experiències i regions. Tindrà lloc el 25, 26 i 27 de novem-
bre de 2011 a l’Alberg de CENTRE ESPLAI, alhora seu de la Fundació 
Catalana de l’Esplai, que es troba al Prat de Llobregat (Barcelona). 

És un espai de debat, tallers i participació de joves impulsat i promo-
gut per la Fundació. L’objectiu de totes les entitats que s’han vincu-
lat a l’organització de la Setmana és que sigui un espai que permeti 
a tots els i les joves participants analitzar, conèixer i defensar els 
nostres drets i responsabilitats com a col•lectiu, incidir políticament 
sobre temes concrets i promoure la transformació social des d’una 
visió de drets. Aquest any, el tema de la participació juvenil serà l’eix 
central de la Setmana, perquè ser-ne part és imprescindible per a la 
transformació social, per aconseguir el model social que desitgem. 

La Setmana pels Drets de la Joventut 2011 pretén:

•  Ser un espai actiu de participació, on es comparteixen idees i pro-
postes dels i les joves, des de moltes realitats socials diferents.

• Plantejar els grans reptes de la participació juvenil, entesa com a 
procés de canvi social, des de l’òptica de les persones joves i a través 
de les bones pràctiques que es comparteixen.

• Elaborar i consensuar “El manifest dels i les joves”, que expressi el 
posicionament dels i les participants a la Setmana, per al reconeixe-
ment dels seus drets i deures i construir la societat que volem.

Durant aquesta setmana parlarem De: transformació /innovació/ 
creativitat/ autenticitat/ soliDaritat/ utopia/ autonomia/ esforç/ 

activisme/ intensitat/cooperació/responsabilitat

Ho farem amb compromís i amb ganes d’aprendre, aportant els nos-
tres principals trets diferencials com a joves:  

• Innovació

• Creativitat

• Autenticitat

25, 26 i 27 
de novembre de 2011 

CENTRE ESPLAI - El Prat de Llobregat (Barcelona)  

Què és la “Setmana pels Drets de la Joventut 2011”?



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

A nivell mundial, existeix un corrent de pensament social, sòlid, 
que considera els joves com un col•lectiu actiu, 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 considerats i inserits al món dels 
adults, necessitem un reconeixement i una atenció especial.

És per això que, durant la Setmana, ens adherim plenament a la ini-
ciativa pionera a Iberoamèrica de la Convenció 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 solucionar les situacions més vulnerables en cada territori. 

Aquest recull de 44 articles, descrits específicament des de la pers-
pectiva 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 joves. Parlar de drets, és 
compartir la visió de societat treballant per la inclusió social, amb 
una visió global, des d’allò local.

Conèixer la realitat  
dels drets i deures  
de les persones joves

Durant la Setmana pels Drets de la Joventut 2011 ens proposem 
conèixer i reflexionar amb diverses dades pràctiques, sobre la 
participació a la societat de les persones joves a Catalunya i a 
molts altres països: quina és la implicació dels i les joves a les 
entitats, xarxes socials, associacions, moviment socials... Qui-
nes són les iniciatives juvenils participatives més interessants? 

En molts països d’arreu del món, alguns drets civils i polítics 
són vulnerats. És una cosa que en contextos democràtics es tor-
na menys evident. Per això, les persones joves que participen 
en les respectives Setmanes pels Drets de la Joventut a Ibero-
amèrica treballen per la defensa dels drets i contra la seva vul-
neració. En el cas de Catalunya, ho fan pel dret a la participació. 
Altres companys i companyes fan del dret a viure en pau, el dret 
la llibertat o el dret a la no discriminació el seu eix de treball. 

En els darrers mesos, en el context actual, social i econòmic, 
hem viscut com infants, persones adolescents i joves, perso-
nes adultes i gent gran força diversa es mobilitzava al voltant 
d’un nou moviment social. Hem conegut aquest moviment com 
dels “Indignats” o del 15-M, amb l’esperit que l’escriptor francès 
Stephane Hessel exposava al seu llibre: Indigneu-vos!.

La indignació l’hem entès com a resultat de la presa de cons-
ciència individual i col•lectiva en la qual la realitat, les coses, 
no són com ens agradaria que fossin, els drets segueixen vul-

nerats... i neix un procés de reacció, de mobilització col•lectiva, 
versus una realitat que no és justa, ni solidaria: el sistema polític 
hauria d’oferir més espais de participació, especialment per als 
i les joves, en un marc de comunicació presencial i virtual 2.0.

La participació individual i col•lectiva a la vida social i política, 
presencial i virtual, és molt rica i esdevé la forma com les socie-
tats actuals poden créixer i millorar. 

La participació, eix 
central de la Setmana 

pels Drets de la  
Joventut 2011. Cap a  

la participació  
conductora

L’eix central de la Setmana pels Drets de la Joventut és la par-
ticipació dels i les joves. S’aposta per aquesta temàtica donat el 
marc i l’anàlisi actual de la societat catalana, caracteritzada per 
moments d’inestabilitat i canvi, a causa de la crisi econòmica, 
social i ambiental que vivim i, en alguns àmbits d’opinió, vin-
culada estretament a una crisi de valors, en el marc del sistema 
capitalista.

Les persones joves hauríem de fer l’exercici de convertir els 
actuals reptes socials que tenim al davant en una oportunitat. 
I poder treballar en aquesta línia, amb perspectiva proactiva i 
propositiva. Per això, reconèixer i identificar els nostres drets i 
deures socials, ens ajudarà. 

Les societats democràtiques es basen en els processos de par-
ticipació. La democràcia es veu com el mitjà per aconseguir una 
societat més justa, més lliure i més autònoma. Però, la democrà-
cia es construeix mitjançant mecanismes diversos i complexos: 
el vot a les eleccions, que porten a concretar els òrgans de re-
presentació i governs locals, nacionals, estatals i supraestatals; 
la societat civil organitzada, que és la pròpia ciutadania que 
s’organitza legal i pacíficament per interessos comuns i per la 
millora de la vida en societat (associacions, assemblees, plata-
formes, col•lectius, grups formals o informals, etc.); lobbys i/o 
grups de poder que s’estructuren segons paràmetres diversos: 
filantròpics, ecològics, esportius, homosexuals, solidaris, etc, o 
d’altres amb objectius diversos, superestructures econòmiques, 
energètiques, químiques, mitjans de comunicació, etc. 

En aquest sentit, un dels reptes més importants que té la nostra 
societat democràtica és la recuperació del veritable sentit del 
protagonisme de la societat civil, de les entitats i dels col•lectius 
de joves en la nostra motivació: el protagonisme de cada persona 
jove i adolescent sobre la seva pròpia vida: l’emancipació. I això 
només es pot aconseguir mitjançant un procés d’aprenentatge 
permanent sobre què és i com s’articula en les diferents eta-
pes de la vida la participació, des l’infant, els i les adolescents, 
el/la jove,  les persones adultes, les persones grans... És el que 
anomenem aprendre a exercir la “metaparticipació”, “partici-
pació conductora” o “participació protagonista”: en definitiva, 
l’absolut empoderament de l’adolescent i/o jove respecte a la 
participació.

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 25 de novembre 2011

9:15 hores Benvinguda  

9:30 a 10:00 hores 2a Jornada d’Intercanvi d’Experiències de 

L’Esplai Sense Fronteres: “Un grapat de Sud, un grapat de Nord: 

lideratge juvenil en acció!”

10:00 a 11:30 hores I Taula de bones pràctiques

 1.“Vente  pa‘ká: programa d’oci  alternatiu  

 juvenil”. Fundació Marianao, Sant  Boi de  

 Llobregat (Catalunya).

 2. “Casal Joves Atlas: el sud i el nord en  

 una mateixa persona jove”. Casal Infants del  

 Raval, Barcelona (Catalunya).

 3. “De la capacitació de joves líders, a   

 la Semana por los Derechos de la Juventud  

 a Bolívia- El Grupo Cimiento.  Cochabamba- 

 Bolívia”. Fundación Social Uramanta,   

 Cochabamba (Bolívia).

 4. Voluntariat i participació. Creu Roja   

 Joventut (Catalunya). 

 Modera: Umair Dar, jove Guanyador del   

 Premi Fundación Esplai al Voluntariat 2011

11:30 a 12:00 hores Descans i cafè

12:00 a 13:30 hores II Taula de bones pràctiques

 1. “La Semana por los Derechos de la   

 Juventud a Mèxic 2011: Dibuixant el   

 futur. Actuant avui”. SERAJ- Servicios a la  

 Juventud (Mèxic). 

 2. “Experiència, participació i implicació   

 social dels joves a l’Argentina” . Fundación  

 SES (Argentina). 

 3. “Del sud al nord : experiències juvenils  

 d’identitat i integració”. Fedelatina,   

 Barcelona (Catalunya).

 4. “Àgora. Proposta educativa per a la   

 participació”. Federació Catalana de l’Esplai 

13:30 a 14:00 hores Conclusions i tancament

14:00 a 16:00 hores Dinar

16:30 a 19:30 hores  Exposició permanent: “Un grapat de Sud, un  
 grapat de Nord: lideratge juvenil en acció!”

19:30 hores Benvinguda de grups de joves

20:30 hores Cinefòrum: La Ola (Dennis Gansel)

Dissabte 26 de novembre 2011

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

10:00 a 14:00 hores Tallers: Proposar X Transformar I
	 • Participació per la convivència, a càrrec de  
 Fedelatina i Casal d’Infants del Raval
 • Per un consum sostenible
 • Salut i Gènere, a càrrec de Creu Roja   

 Joventut-Catalunya

14:00 a 15:30 hores Dinar

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

16:30 a 19:30 hores Tallers: Proposar X Transformar II
	 • Participació per la convivència, a càrrec de  
 Fedelatina i Casal Infants del Raval
 • Per un consum sostenible
 • Salut i Gènere, a càrrec de Creu Roja   
 Joventut-Catalunya

19:30 a 20:30 hores Creació artístico-col·lectiva del manifest

20:30 a 00:00 hores Sopar i teatre fòrum a càrrec de Teatreviesas

Diumenge 27 de novembre 2011

9:00 a 10:00 hores Esmorzar

10:00 a 12:00 hores Visionat del manifest

12:00 hores Cloenda

Com puc participar? 
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.

Facebook
www.facebook.com/setmanadretsjoventut.
fce
Twitter
www.twitter.com/setmanajoventut

Blog
www.http://setmanadretsjoventut.wor-
dpress.com

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 fins el dia 16 de 
novembre de 2011.

Podreu trobar tota la informació al blog de la 
Setmana:
http://setmanadretsjoventut.wordpress.com

Organitza

Amb el suport de


