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Setmana pels Drets de la Joventut 2016 

Fundació Catalana de l’Esplai 

JOVES EN TRANSFORMA-ACCIÓ!! ACTIVACIÓ DE JOVES CAP A 

LA TRANSFORMACIÓ SOCIAL 

Què és la Setmana pels Drets de la Joventut? 

La Setmana pels Drets de la Joventut és un espai de reflexió i aprenentatge sobre els 

drets dels i les joves, a partir de l'experiència de joves de Catalunya i alhora d'altres 

països de la Unió Europea organitzada per Fundesplai. 

La Setmana pels Drets de la Joventut té per objectiu generar i promoure espais de 

participació i lideratge juvenil, plurals, que fomentin la reflexió crítica i activa entre 

els i les joves, sobre la situació dels drets juvenils a Catalunya, a Europa i al món: 

fomentant espais que facin visibles les estratègies i les eines que possibiliten la 

materialització dels drets, amb les pròpies persones joves i les seves experiències 

com a protagonistes. Tot això en un context multilingüe i intercultural, que potencia 

alhora la cohesió social europea. 

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 l’entitat Fundación SES d’Argentina 

porta a terme des de l’any 2007 a l’Argentina. Aquesta bona pràctica aglutina a 

organitzacions juvenils i socials de tot el país durant uns dies, per promoure el 

protagonisme i la participació juvenil i generar accions que tinguin major impacte en 

les polítiques públiques del seu país.  

Argentina ha compartit aquest projecte amb tota la regió Iberoamericana per tal 

d’estendre l’experiència i sumar veus amb el recolzament de la xarxa La Liga 

Iberoamericana (www.ligaiberoamericana.org). Així sorgeix la iniciativa de replicar 

de forma adaptada el projecte de la Setmana pels Drets de la Joventut a Catalunya.  

Altres països com El Salvador, Bolívia, Equador, Paraguai, Equador, Brasil o Mèxic 

també s’han sumat al projecte i  el desenvolupen als seus països. 

Com entenem l’activació dels joves cap a la transformació 

social? Perquè proposem joves en “transforma-acció”? 

En el context actual: social, polític i econòmic a Catalunya i l’Estat Espanyol, podem 

parlar de manca de confiança de la ciutadania en les institucions polítiques 

democràtiques, en general, donades algunes situacions de corrupció, de manca de 

governabilitat i de pobresa, en el marc de la crisi esdevinguda a partir del 2008. Des 

d’aquesta mirada la ciutadania sent que hi ha una manca de representativitat de les 

institucions democràtiques tradicionals. La política està escassament valorada, frueix 

un descrèdit general entre els i les joves que viuen en primera persona la 

vulnerabilitat i la vulneració dels seus drets, com ara la manca de feina i les poques 

possibilitats d’emancipació real. 
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Algunes qüestions al respecte són: què i a qui representen les elits de les nostres 

democràcies? Com entenem les democràcies com a ciutadania activa i compromesa? 

Quin rol té el mercat? Podem fer alguna cosa per canviar el nostre context?.  

El món dels adults té certes responsabilitats i compromisos davant de la desídia i 

l’apatia general, però especialment la dels i les joves; juntament amb  ells i elles 

volem activar processos de participació activa que ens duguin cap a la transformació 

social. Acompanyant als i les joves- i amb els i les joves- cap a la transformació que 

volem, una transformació per l’equitat, la justícia i la igualtat d’oportunitats, no 

només als nostres contextos, ans també al món que habitem, on els i les joves siguin 

protagonistes. 

Creiem que necessitem una joventut “forta” amb capacitat crítica, i activada sempre 

cap a la transformació social, per això l’equip de Fundesplai, i juntament amb els i 

les joves participants de la Setmana pels Drets de la Joventut 2016 volem generar 

processos de “transforma-acció”, entenent que amb una bona activació, i sumant 

aprenentatges i mirades, i amb una adequada predisposició a la participació, podem 

tenir respostes actives i coherents que contribueixin a millorar la situació de 

vulneració de drets actual, especialment dels i les joves. 

JOVES EN TRANSFORMA-ACCIÓ!! ACTIVACIÓ DE JOVES CAP A 

LA TRANSFORMACIÓ SOCIAL 

Proposem aquest esquema amb 6 “flaixos” temàtics 

 

Volem ser capaços d’imaginar què podria suposar aquest canvi, i per això 

abordarem 6 “flaixos” temàtics entorn al nostre eix a la Setmana pels Drets 

de la  Joventut 2016.
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1. Flaix temàtic 1. Dret a l’habitatge.  

L’habitatge és un dret reconegut, expressament al “Capítol III. Drets Econòmics, Socials i 
Culturals, Article 30. Dret a  L’Habitatge” de la Convenció Iberoamericana dels Drets dels i 
les joves.1  

Els joves tenen dret a un habitatge digne i de qualitat que els permeti desenvolupar el seu 
projecte de vida i les seves relacions de comunitat. Els Estats membres adoptaran mesures de 
tot tipus per a que sigui efectiva la mobilització de recursos, tant públics com privats, destinats 
a facilitar l’accés dels i les joves a un habitatge digne. Aquestes mesures es concretaran en 
polítiques de promoció i construcció d’habitatges per les Administracions Públiques i d’estímul i 
ajuda a les de promoció privada. En tots els casos l’oferta dels habitatges es farà en termes 

assequibles als béns personals i/o familiars dels joves, donant prioritat als que tenen menys 

ingressos econòmics. Les polítiques d’habitatge dels Estats Membres constituiran un factor 
resolutiu del òptim desenvolupament i maduresa dels i les joves i de la constitució per ells de 
noves famílies. La Constitució Espanyola del 1978 també expressa en el seu article 47: Todos 
los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos 
promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer 
efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para 

impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción 
urbanística de los entes públicos. 

Les joventuts a Catalunya i Portugal viuen amb dificultats poder fer ús d’un habitatge, sigui de 
de lloguer o de compra, per a la seva emancipació. Les polítiques públiques no fan front a un 
mercat liberalitzat del sòl i amb poques oportunitats d’habitatge social, això afecta les seves 
pretensions de present i futur i augmenta la seva inseguretat, precarietat i risc d’exclusió, en 
aquest tema. 

Volem reflexionar sobre el dret a l’habitatge, donant un enfoc crític i realista, rigorós i 

pràctic. Donant llum a les causes de la manca d’accés a l’habitatge, els efectes que té, 

i buscant solucions i mesures que facilitin una sostenibilitat en el temps i en el lloc. Cal 

aprofundir en diverses realitats, tant les que apropen als joves al dret a l’habitatge, 

com les que els allunyen, per poder construir un visió global d’aquest dret. 

 

                                                           
1Podeu trobar el text íntegre d’aquesta Convenció al següent enllaç: 
http://www.oij.org/file_upload/publicationsItems/document/20120607115106_98.pdf  

http://www.oij.org/file_upload/publicationsItems/document/20120607115106_98.pdf
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2. Flaix temàtic 2. Ús de l’espai públic  

L’espai públic és, segons Jordi Borja i Zaida Muxí (…), “domini públic, ús social col·lectiu i multi-
funcionalitat”. Les ciutats i municipis contenen gran part d’espai públic però reeixit cada cop 
més per una normativa estricta, que busca perseguir conductes que la societat, o una part 
d’aquesta, considera inadequades. Les ciutats ara ja massificades necessiten cert ordre per tal 
de poder ser habitables, però s’ha comptat amb tots els actors que les habiten? Es regula l’espai 
públic tenint en compte l’ús que fan els i les joves, i les seves pràctiques de forma participativa 
i coordinada amb els propis joves? 

Els i les joves fan ús d’aquest espai públic, sovint estigmatitzats per la seva naturalitat i les 
seves necessitats, però lluny de decidir quins comportaments són adequats o no, els envolta la 

sospita i moltes vegades són sancionats. És fàcil trobar normatives, ordenances i lleis que limiten 

i ordenen l’ús d’aquest espai, que alhora es privatitza cada vegada més. Les joventuts volen 
viure i conviure a l’espai públic col·lectiu, però molts cops se senten exclosos, i tenen la 
necessitat de formar part de les regulacions i volen per decidir quines actituds i activitats són 
adients i quines no. 

Volem reflexionar sobre els usos de l’espai públic i de com se senten fent ús d’aquest 

espai els i les joves. Volem crear un espai de diàleg per a comprendre les necessitats 

de regulació, contrastades amb les necessitats i la llibertat d’ús. Escoltar propostes de 

regulació d’activitats, per tal de poder realitzar-ne de pròpies de la joventut tenint en 

compte la lògica de les ciutats i pobles. Necessitats tradicionalment construïdes des 

d’una mirada adulta. 

3. Flaix  temàtic 3. Sostenibilitat ambiental  

El dret a un ambient saludable és un dret reconegut, expressament al “Capítol III. Drets 

Econòmics, Socials i Culturals, Article 31. Dret a un medi ambient saludable” de la Convenció 
Iberoamericana dels Drets dels i les joves: 

Article 31. Dret a un medi ambient saludable. 1. Els i les joves tenen dret a viure en un ambient 
sa i equilibrat. 2. Els Estats Part (d’aquesta convenció) reconeixen la importància de protegir i 
utilitzar adequadament els recursos naturals amb l'objecte de satisfer les necessitats actuals 

sense comprometre els requeriments de les generacions futures. 3. Els Estats Part es 
comprometen a fomentar i promoure la consciència, la responsabilitat, la solidaritat, la 
participació i l'educació i informació ambiental, entre els i les joves. 

Els espais i els recursos naturals són un be comú i finit, el desenvolupament humà posa en perill 
els ecosistemes, generant l’exhauriment dels mateixos; cal un desenvolupament sostenible i 
una sostenibilitat ambiental que permeti gaudir a les generacions actuals i futures, els recursos 
naturalment preciosos, sense els quals la vida no és possible. Hi ha una necessitat col·lectiva de 
supervivència, de tenir cura del medi ambient. Conceptes com “creixement sostenible” neixen 
de la necessitat dels governs i estats d’incorporar, als seus idearis, propostes que apostin per 

mantenir el creixement socioeconòmic amb una mirada positiva, sense tenir en compte que els 

recursos naturals són finits i que el desenvolupament i creixement continu o exponencial de 
l’activitat humana, sobre el medi, genera impactes negatius sobre la salut i el benestar social.  

Volem activar-nos sobre el dret dels i les joves a participar de les polítiques 

mediambientals que alhora determinen el creixement socioeconòmic i del seu impacte 

en el present i en el futur. Debatre i conèixer idees com la tradicional de “necessitat 

continua de creixement” o donar valors a nous conceptes que sorgeixen en 

contraposició a aquesta tendència com són ”decreixement”, “ productes de km 0”, 

“petjada ecològica” o “projectes de custòdia del territori”, entre d’altres.  
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4. Flaix temàtic 4. Democràcia i associacionisme  

Tenint en compte la definició d’Aristòtil que “la democràcia és el govern dels més (de la 
majoria)”. Trobem molts tipus de democràcies al món: la democràcia directa,  la democràcia 
representativa, les democràcies constitucionals, les democràcies parcials, democràcies populars, 
ho podem trobar al document: Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 
(http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx) Adoptado y abierto a la 
firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General en su resolución 2200 A (XXI), de 16 de 
diciembre de 1966. 

Tot i viure en Estats democràtics (context UE) estem vivint moments en que les polítiques 
públiques que afecten a la ciutadania, i especialment als i les joves s’allunyen certament cada 

cop més, del seu sentiment, la seva realitat i els seus problemes; vivim en moments on la 

participació ciutadana i la democràcia representativa es perceben febles i plens amb d’incertesa,  
on sorgeixen nous moviments socials, associacions i col·lectius formals i informals que s’activen 
i es mobilitzen en bona part, gràcies a l’oportunitat que donen les xarxes socials, i on també 
neixen nous partits polítics amb dinàmiques noves. I tot per donar respostes per una millor 
governança social. El nostre país té una llarga trajectòria d’associacionisme, que va créixer 
especialment a l’etapa de la transició espanyola. 

Els i les joves de Portugal i Catalunya senten llunyania de les administracions públiques, senten 
que molts cops no són escoltats, tenen una auto-percepció de la seva realitat on els hi manca 

”el dret a la paraula (i a ser escoltats?)”. Conscients de la necessitat de poder participar de la 
societat i amb la necessitat de fer-se un espai en la democràcia actual, confronten la realitat 
adulta amb la seva, de formes diverses, sovint volent ser part d’una societat “adulto-cèntrica” 
que els exclou i alhora els assenyala, però amb les mancances de saber com fer-ho. Necessitem 
una governança global democràtica, on els i les joves tinguin protagonisme i se sentin part 
activa. 

Volem reflexionar entorn a la democràcia representativa actual, sobre les tendències 

de les polítiques públiques i de com aquestes responen a lobbys de poder o a poders 

mercantils o econòmics. El món neoliberal afecta i influencia a les administracions 

públiques. Proposem trobar estratègies de participació i mecanismes per tenir una visió 

crítica de les democràcies i del seu funcionament,  cal tenir una visió amplia i crítica 

per ser escoltats i respectats com a joves. Volem aprofundir en el poder de la joventut 

i com les lluites pacífiques i reivindicatives poden configurar un món socialment més 

just, democràtic i feliç. 
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5. Flaix temàtic 5. Dret a l’educació.  

L’educació és un dret reconegut, expressament al “Capítol III .Drets Econòmics, 

Socials i Culturals, Art. 22 Dret a l’educació” de la Convenció Iberoamericana dels 

Drets dels i les joves: L’Educació  fomentarà la pràctica dels valors, les arts, les 

ciències i les tècniques en la transmissió de l’ensenyament, la interculturalitat, el 

respecte a les diferències ètniques i l’accés generalitzat a les tecnologies, promourà 

en els i les joves educands, la vocació per la democràcia, els drets humans, la pau, la 
solidaritat, l’acceptació de la diversitat, la tolerància i l’equitat de gènere. 

Les joventuts de Portugal i Catalunya, mobilitzades per al projecte, perceben l’educació 

rebuda com a la imposició de continguts i aprenentatges memorístics que s’allunyen 

de la idea que l’educació és per a ser ciutadans i ciutadanes lliure, crítics i activistes 
en favor dels DDHH. 

Volem reflexionar sobre el dret d’experimentar i viure una educació pública de qualitat 

que doni l’oportunitat de ser ciutadans i ciutadanes de ple dret, amb capacitat crítica 

per abstreure’s dels inputs alienadors, i individualistes més imperants a les nostres 

societats. Per tenir  accés real a un pensament lliure i activista. 

L’educació ha de ser emancipadora, generadora de canvi i transformació social de 

persones lliures amb capacitat de generar justícia  i capaces de forçar justícia i equitat.  

6. Flaix temàtic 6. Dret a la feina/treball  

El dret a la feina, és un dret reconegut, expressament al “Capítol III. Drets Econòmics, Socials 
i Culturals, Article 26 . Dret a la feina ” de la Convenció Iberoamericana dels Drets dels i 
les joves: 

1. Els joves tenen dret al treball i a una especial protecció del mateix. 2. Els Estats Part es 
comprometen a adoptar les mesures necessàries per generar les condicions que permetin als i 
les joves capacitar-se per accedir o crear opcions d'ocupació. 3. Els Estats Part han d'adoptar 
les polítiques i mesures legislatives necessàries que fomentin l'estímul a les empreses per 
promoure activitats d'inserció i qualificació de joves a la feina. 

Els dret a la feina és un dret reconegut per la Constitució Espanyola del 1978, a l’article 35. A 
la Unió Europea, al “Tractat de Funcionament de la UE, 2012” es recull que la Unió Europea 
facilitarà tractats i polítiques socials per afavorir el dret al treball i millorar les condicions de 

treball de les persones residents a la UE. La OIT (l’Organització Internacional del Treball) com a 
organisme multilateral i conformada per molt països, està consagrada a la promoció de la justícia 
social, dels drets humans i laborals reconeguts internacionalment, perseguint la seva missió 
fundadora: la justícia social és essencial per a la pau universal  permanent. Tot i la legislació 
vigent existent,  l’atur actual entre els i les joves del sud d’Europa, en concret de Portugal i 
Espanya és, respectivament, del 30% i de més del 45%, per tant el dret a la feina és vulnerat.  

Volem reflexionar sobre el dret al treball, les oportunitats reals que tenen els i les joves 

de trobar una feina digna, a Catalunya i als contextos europeus actuals. Quines eines 

necessiten els i les joves per a incorporar-se o generar-se una oportunitat laboral? 

Tanmateix volem reflexionar sobre: quin lloc ocupa la feina a la vida dels i les joves? 

Quin lloc hauria d’ocupar? És sempre una fita guanyar-se la vida en allò que els hi 

agrada? Com puc saber allò que m’agrada, com a jove, i dedicar-me professionalment?  


